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A.1 Úvod do problematiky kontroly jaderného
zbrojení a jaderného odzbrojení
Jaderné zbraně lze bezesporu označit za nejnebezpečnější a nejničivější zbraně,
které kdy byly stvořeny, a jejichž masové použití by znamenalo nejen totální zničení
protivníka, ale s velkou pravděpodobností i zánik veškeré civilizace na Zemi. Jaderné
zbraně přitom zabíjejí nejen tepelnou a kinetickou energií, kterou vytvářejí, ale také
radiací a radioaktivním spadem. Oblasti, kde došlo k jadernému výbuchu, tak bývají
zamořeny řadu let. Jediné použití jaderných zbraní ve válečném konfliktu v roce 1945
v Hirošimě a Nagasaki zabilo odhadem 200 tisíc lidí, v drtivé většině civilistů. Hrozivou
sílu, kterou v sobě jaderné zbraně skrývají, demonstruje například fakt, že v polovině 80.
let vytvářel světový arzenál jaderných zbraní 5000krát ničivější sílu, než byla použita
během celé 2. světové války. Jaderné zbraně umístěné na jedné jediné strategické
ponorce mají několikrát ničivější sílu než veškeré konvenční bomby svržené během
2. světové války1. Bomby použité v Hirošimě a Nagasaki měly sílu menší než 20 kilotun
TNT, standardní jaderná hlavice umístěná na balistické raketě na americké ponorce
Trident má sílu až 100 kilotun. Sovětský svaz během studené války testoval jaderné
bomby o síle vyšší než 50 megatun, tj. 2500krát vyšší než hirošimská bomba2. Potřeba
kontroly jaderného zbrojení a dosažení jaderného odzbrojení je tedy zcela zřejmá a měla
by výrazně přispět ke zvýšení mezinárodní bezpečnosti a (časem možná) ke
všeobecnému a celkovému odzbrojení.
V době vrcholící studené války bylo odzbrojení velmi ožehavým a často
diskutovaným tématem, jehož důležitost nezpochybňoval prakticky nikdo. Úspěchů se
však díky tehdejší bipolární povaze mezinárodních vztahů dařilo dosáhnout pouze
sporadicky. Mnozí očekávali, že konec studené války bude znamenat zásadní průlom a
přinese významný pokrok v otázkách jaderného odzbrojení. Uvolnění napětí mezi oběma

1

Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
2
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 60.
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supervelmocemi koncem 80. let sice znamenalo některé důležité posuny, zejména
v oblasti snižování počtu jaderných zbraní, v ostatních oblastech však k zásadnímu
pokroku nedošlo. Nebezpečí globální jaderné války se sice výrazně snížilo, podle
některých se však naopak zvýšila možnost omezeného použití jaderných zbraní,
například teroristickými skupinami. V současné době, téměř 20 let po skončené studené
války, se jaderné zbraně a jaderné odzbrojení dostaly na vedlejší kolej, ze které se
dostanou vždy pouze na čas, většinou poté, co některý ze států určitým způsobem poruší
své závazky týkající se kontroly jaderného zbrojení.
Zatímco vztahy mezi oběma znepřátelenými tábory z dob studené války se
normalizovaly a rozvíjejí se na bázi mírové spolupráce, totéž již nelze říci o vybraných
státech ve zbytku světa. Krom toho je třeba zmínit, že jakkoli byla studená válka
negativní, zanechala po sobě poměrně obsáhlý rámec pro kontrolu (nejen jaderného)
zbrojení. Tento rámec naopak chybí některým rozvíjejícím se státům a regionálním
mocnostem, které stojí mimo smluvní režimy týkající se jaderných zbraní a které jaderné
zbraně

vlastní.

Nicméně

možnost

eskalace

některých

doutnajících

konfliktů

v celosvětovou nukleární apokalypsu je velmi nepravděpodobná.
Ani mezi státy tehdejšího Východu a Západu nedošlo zdaleka k vyřešení všech
problémů, nicméně nebezpečí vypuknutí globální (jaderné nebo i konvenční) války je
v současné době mnohem nižší, než tomu bylo v době studené války. Obavy z vypuknutí
takového konfliktu skutečně mizí a do značné míry oprávněně, nicméně pokud budou
existovat jaderné zbraně, obavy z jejich možného použití, ať už autorizovaného nebo
neautorizovaného, nezmizí zcela.
Tento fakt je třeba zdůraznit i proto, že většina existujících dohod týkajících se
jaderných zbraní se efektivně týká pouze "kontroly zbrojení", nikoli "odzbrojení". Došlo
sice k zákazu některých typů jaderných zbraní a ke snižování počtu hlavic a nosičů,
o úplné likvidaci všech jaderných zbraní se však prozatím nikde reálně nehovořilo,
pomineme-li rané snahy o jejich zakázání ve druhé polovině 40. let 20. století. I přes
snižování počtu hlavic i nosičů zůstává toto dědictví studené války stále významné a
každá ze stran má neustále ve výzbroji tisíce hlavic, které mohou být během velmi krátké
doby použity. Kromě těchto dvou zemí existuje dalších sedm států, které dohromady
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vlastní okolo jednoho tisíce dalších hlavic. Jaderné zbraně a jejich existenci tak v žádném
případě není možno podceňovat.
Patrně nejschůdnější cestou, jak efektivně snížit počet jaderných zbraní a časem
dosáhnout jejich úplného zákazu a odstranění, je cesta smluvní, cesta mezinárodního
práva, která bude působit na státy jakožto prostředek budování vzájemné důvěry.
Charakteristickým znakem mezinárodních vztahů, v nichž hrají roli jaderné zbraně, je
totiž právě vzájemná nedůvěra mezi státy, pramenící často z existence jaderných zbraní.
Myšlenky spojené s jaderným odzbrojením jsou i přesto prakticky stejně staré jako
bomba sama. Dosavadní pokusy, jakkoli byly četné, však doposud ztroskotávaly, často
právě na nedostatku důvěry či nedostatečné možnosti kontroly. Je tak třeba připustit, že
snahy jak jednotlivých států, především těch jaderných, jakož i mezinárodních organizací
v čele s OSN v nejbližší budoucnosti zřejmě nepovedou k úplné likvidaci jaderných
zbraní a tím pádem k dosažení úplného jaderného odzbrojení. Bylo by však chybou v této
snaze polevit. Samotné velmoci učinily řadu prohlášení, v nichž deklarovaly jako svůj
konečný cíl úplnou likvidaci těchto zbraní (např. při 10. zvláštním zasedání Valného
shromáždění v roce 1978), v praxi však doposud zohledňovaly spíše vlastní bezpečnost a
mocenské ambice. Dospět k úplnému jadernému odzbrojení lze tak za dané situace pouze
postupnými kroky a ústupky všech zúčastněných stran.
Právě předkládaná disertační práce se zabývá některými aspekty těchto snah
o kontrolu jaderného zbrojení a o dosažení jaderného odzbrojení, analyzuje úspěchy
dosažené na tomto poli a zaměřuje se na jejich relevanci v rámci současného vývoje
v mezinárodních vztazích a na možnosti dalšího úspěšného pokračování těchto snah.

A.2 Vymezení cílů disertační práce
Problematika kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení je tématem na
jedné straně velmi komplexním a na straně druhé velmi nesourodým. Tato komplexita a
nesourodost spočívají zejména v tom, že k jednotlivým aspektům kontroly jaderného
zbrojení a jaderného odzbrojení bylo třeba přistoupit rozdílně, zejména v důsledku
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historického vývoje, resp. stavu v rámci mezinárodních vztahů, a také díky povaze
konkrétního tématu, resp. činnosti.
Jak už samotné téma napovídá, je možné ho rozdělit na část týkající se kontroly
zbrojení a na část týkající se odzbrojení. Z jiného úhlu pohledu lze jednotlivé snahy
v těchto oblastech rozdělit na bilaterální a multilaterální, případně univerzální. Vymezit
lze rovněž užší chápání procesu kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení a
chápání širší. V užším slova smyslu lze kontrolu jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení chápat jako problematiku dvoustranných dohod mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem, resp. Ruskou federací, které měly za cíl nejprve omezit růst počtu
jaderných zbraní a poté jejich počty postupně snižovat. V širším slova smyslu lze pak do
tématiky kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení zahrnout i témata
související se snižováním počtu jaderných zbraní obecně, se zákazem jaderných zkoušek,
šířením jaderných zbraní, resp. bráněním tomuto šíření, vytvářením zón bez jaderných
zbraní, problematikou nosičů jaderných zbraní či problematikou kontroly štěpného
materiálu.
Užšímu pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení byly věnovány
již má diplomová a následně i rigorózní práce na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. Předkládaná disertační práce z těchto předchozích prací částečně čerpá,
navazuje na ně a doplňuje je o některé další aspekty, které je možné zařadit do širšího
pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení.
Hlavní cíle předkládané práce – aspekty, na které se práce primárně soustředí
V rámci širšího pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení se
předkládaná práce soustředí zejména na otázky spojené se zákazem jaderných zkoušek,
nešířením jaderných zbraní a vytvářením zón bez jaderných zbraní, které jsou rozebrány
detailně. Další zmíněné aspekty, konkrétně snižování počtu jaderných zbraní,
problematika potenciálních nosičů jaderných zbraní či problematika kontroly štěpného
materiálu jsou zmíněny pouze okrajově ve vazbě na tři hlavní oblasti bádání.
Vzhledem k roli, kterou při snaze o kontrolu jaderného zbrojení a o jaderné
odzbrojení hrály mezinárodní organizace v čele s OSN a Mezinárodní agenturou pro
atomovou energii IAEA, je pozornost věnována i těmto organizacím, resp. institucím.
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Samostatnou kapitolou je pak průřezový pohled na otázku kontroly dodržování závazků,
který srovnává režimy vytvořené jednotlivými smlouvami.
Za hlavní cíle předkládané práce lze tedy označit: (1) historickou,
mezinárodněprávní a mezinárodně-politickou analýzu dohod v rámci jednotlivých
zmiňovaných aspektů širšího pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení
s důrazem na dopady do aktuálního vývoje, (2) analýzu role OSN a dalších
mezinárodních organizací v procesu kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení
a (3) analýzu systémů kontroly a dodržování dohod ve výše zmíněných oblastech širšího
pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení. Těžiště celé práce tedy leží
především v rovině deskriptivní s cílem představit komplexní pohled na problematiku
širšího pojetí jaderného odzbrojení.
V rámci detailního rozboru zmíněných tří cílů se předkládaná práce soustředí i na
zodpovězení obecnějších, resp. abstraktnějších a průřezových otázek, kterými jsou
zejména (1) hodnocení úspěšnosti dosavadních snah o jaderné (a všeobecné) odzbrojení,
(2) vzájemná souvislost, resp. kauzální vztah mezi jaderným (a všeobecným)
odzbrojením na straně jedné a dosažením, resp. zachováním míru na straně druhé a
v neposlední řadě pak (3) hledání odpovědi na otázku, zda je dosažení světa bez
jaderných zbraní jednak vůbec reálné a zda je to cesta správným směrem.
Hodnocení úspěšnosti snah o kontrolu jaderného zbrojení, resp. o jaderné
odzbrojení je založeno na analýze toho zda a do jaké míry přispěly jednotlivé smlouvy a
jednotlivá opatření ke snížení či zvýšení rizika vypuknutí jaderné války, resp. použití
jaderných zbraní vůbec (ať už autorizovaného nebo neautorizovaného). Základním
předpokladem (hypotézou) přitom je, že celkový výsledek je výrazně pozitivní a
překonává většinová očekávání, ačkoli v některých konkrétních případech jednotlivé
smlouvy o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném odzbrojení selhávají.
Z hlediska kauzálního vztahu mezi (jaderným) odzbrojením a mírem hledá
předkládaná práce důkazy o existenci tohoto vztahu, snaží se zkoumat jeho povahu a
ukázat, jaká souvislost je mezi jaderným (a všeobecným) odzbrojením a mírem.
Hypotézou je v tomto případě existence závislosti dalšího pokroku v jaderném
odzbrojování (snižování rizika jaderné konfrontace a použití jaderných zbraní)
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(důsledek) na pokračujícím uvolňování napětí a prohlubování spolupráce mezi státy
v rámci mezinárodního společenství (předpoklad).
V rámci diskuse o tom, zda je dosažení světa bez jaderných zbraní vůbec možné a
jaké důsledky by dosažení tohoto stavu mělo, se předkládaná práce zamýšlí zejména nad
realističností vizí světa bez jaderných zbraní v současném mezinárodně-politickém
kontextu. Na základě rozboru možných důsledků úplné eliminace jaderných zbraní pak
předkládaná práce sleduje hypotézu nevratnosti objevu jaderné energie a jejího využití
jakožto ničivé síly a hypotézu, že úplné jaderné odzbrojení by za současných podmínek
nebylo racionálním krokem.
Co není cílem předkládané práce – aspekty, na které se práce primárně nesoustředí
Vzhledem k rozsahu předkládané práce je pochopitelné, že tato práce nemůže být
v jednotlivých oblastech všeobsahující. Pouze okrajová pozornost byla vzhledem
k tématům mých předchozích prací úmyslně věnována otázkám bilaterálních smluv
o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném odzbrojení. Pouze okrajově je rovněž
zmíněna problematika proliferace potenciálních nosičů jaderných zbraní a problematika
kontroly štěpného materiálu, jejichž detailní analýza by si zcela jistě vyžádala mnohem
větší prostor.
Jelikož se předkládaná práce věnuje prakticky pouze jaderným zbraním, není zde
zohledněna ani vazba na ostatní zbraně hromadného ničení, tedy zbraně biologické a
chemické, ačkoli všechny tyto oblasti mají mnoho společného a zcela jistě by stálo za to
zkoumat problematiku všech zbraní hromadného ničení dohromady. Důležitým rysem
předkládané práce je i to, že mapuje danou problematiku z hlediska mezinárodního
společenství jako celku, a nikoli z pohledu jednotlivých států nebo skupin států.3

A.3 Rozvržení disertační práce
Předkládaná disertační práce je rozdělena do čtyř částí. Úvodní část (A.)
představuje úvod do problematiky, výchozí bod a teoretický základ celé práce. Stěžejní
3

Je zřejmé, že tato subkapitola by mohla být (teoreticky) i mnohem obsáhlejší. Vzhledem k potřebě
vymezit (negativně) obsah práce, ji však považuji za dostatečnou.
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část disertační práce (B. Hlavní část) je rozdělena celkem do šesti kapitol zabývajících se
jednotlivými aspekty kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení. Těmito
kapitolami jsou (1) Úloha OSN a dalších mezinárodních organizací v procesu kontroly a
regulace jaderného zbrojení a odzbrojení, (2) Zákaz zkoušek jaderných zbraní, (3)
Nešíření jaderných zbraní, (4) Vytváření zón bez jaderných zbraní, (5) Omezování a
snižování počtu jaderných zbraní a související témata a konečně (6) Systémy kontroly
dodržování dohod. Závěrečná část (C.) pak obsahuje shrnutí hlavních závěrů učiněných
v předkládané práci a nastiňuje otevřené otázky, směry a oblasti možného dalšího bádání.
V dodatkové části (D.) je pak práce doplněna přehledem použitých pramenů a literatury a
rovněž seznamem zkratek použitých v této práci.
Úloha OSN a dalších mezinárodních organizací v procesu kontroly a regulace
jaderného zbrojení a odzbrojení
V rámci hlavní části se kapitola Úloha OSN a dalších mezinárodních organizací
v procesu kontroly a regulace jaderného zbrojení a odzbrojení (kapitola B.1) zabývá
nejdříve systémem Organizace spojených národů a jeho historií. Vzhledem ke stěžejnímu
postavení OSN nejen mezi organizacemi zabývajícími se jaderným odzbrojením, ale i
mezinárodními organizacemi vůbec, je role OSN klíčová pro další kapitoly. Velmi
důležitá je rovněž Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), jejímž úkolem je
primárně dohlížet na mírové využití jaderné energie a tímto způsobem bránit šíření
jaderných zbraní.
Zákaz zkoušek jaderných zbraní
Kapitola B.2 rozebírající zákaz zkoušek jaderných zbraní nejprve mapuje
testování jaderných zbraní v rámci závodů ve zbrojení a poté se věnuje jednotlivým
smlouvám, které postupně testování jaderných zbraní a jaderné výbuchy vůbec
omezovaly. První přichází na řadu Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek
LTBT, resp. PTBT, která omezila jaderné zkoušky v atmosféře, ve vesmíru a pod vodní
hladinou. Následují dvě smlouvy týkající se omezení velikosti podzemních jaderných
testů TTBT a jaderných explozí pro mírové účely PNET. Hlavní náplní kapitoly je však
Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT a problémy, které jsou
v současnosti spojeny zejména s jejím vstupem v platnost.
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Nešíření jaderných zbraní
Kapitola B.3 zaměřující se na nešíření jaderných zbraní, resp. bránění šíření
jaderných zbraní, se týká Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT, která tvoří jeden
z nejdůležitějších pilířů kontroly jaderného zbrojení a (potenciálně i) jaderného
odzbrojení. Po zmapování historie rozšiřování jaderných zbraní po 2. světové válce a
charakteristice vlastní Smlouvy a jejího vývoje od 70. let 20. století do současnosti
přichází na řadu zhodnocení přínosu této Smlouvy a především rozbor některých jejích
problematických otázek a slabin, které způsobují její ne zcela efektivní fungování. Právě
tyto problematické oblasti tvoří jak z vědeckého, tak i z mezinárodněprávního a
vojenskopolitického hlediska jedny z nejzajímavějších otázek v oblasti jaderných zbraní
vůbec, což se přirozeně projevuje i na množství literatury věnované těmto tématům.
Vytváření zón bez jaderných zbraní
Vytváření zón bez jaderných zbraní, kterými se zabývá kapitola B.4, do jisté míry
navazuje na problematiku nešíření jaderných zbraní, nicméně na rozdíl od problematiky
rozebírané v předchozí kapitole vychází primárně z regionálních snah o zvyšování
mezinárodní bezpečnosti právě zákazem jaderných zbraní v rámci některých území.
První části kapitoly se věnují historii vytváření zón bez jaderných zbraní a jejich
mezinárodněprávní charakteristice. Stěžejní třetí část kapitoly se pak zaměřuje na
jednotlivé zóny a další oblasti bez jaderných zbraní. Konečně závěrečná část mapuje
přínos zón bez jaderných zbraní a možnosti vytváření dalších podobných oblastí.
Snižování počtu jaderných zbraní
Omezování a snižování počtu jaderných zbraní, které je náplní kapitoly B.5, tvoří,
jak již bylo zmíněno v rámci představení cílů práce, v rámci celkového kontextu této
práce spíše okrajovou část. Zabývá se však třemi tématy, která s kontrolou jaderného
zbrojení a jaderného odzbrojení bezprostředně souvisí. Žádné z těchto témat není
nicméně rozebráno do hloubky, do které jsou rozebrány problematiky, jež jsou náplní
kapitol ostatních. Těmito třemi tématy jsou (1) Shrnutí dvojstranných dohod mezi
Spojenými státy a Sovětským svazem (Ruskou federací) o kontrole zbrojení a odzbrojení,
(2) Omezení šíření potenciálních nosičů jaderných zbraní, tedy především proliferace
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raket a (3) Pokusy o kontrolu produkce štěpného materiálu použitelného v jaderných
zbraních. V závěru je pak shrnuta důležitost snižování počtu jaderných zbraní z hlediska
mezinárodní bezpečnosti.
Systémy kontroly dodržování dohod
Kapitola B.6 zabývající se otázkou verifikace a kontroly dodržování dohod má
poněkud jinou náplň než fáze předchozí, protože postupuje víceméně napříč tématy
zmiňovanými v předchozích kapitolách. Samostatná kapitola byla tomuto tématu
věnována zejména vzhledem k jeho důležitosti z hlediska míru a mezinárodní
bezpečnosti a také díky úzké vazbě na mezinárodní právo. Po objasnění pojmu a cílů
verifikace se kapitola věnuje existujícím verifikačním metodám, prostředkům,
procedurám, institucím a mapuje jejich vývoj. Dále jsou pak srovnány verifikační
mechanismy jednotlivých existujících smluv o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném
odzbrojení a diskutovány jsou rovněž některé slabiny existujících verifikačních
mechanismů, včetně možnosti jejich řešení.
Závěrečná část – Shrnutí hlavních závěrů a otevřené otázky a směry a oblasti
možného dalšího bádání
Závěrečná část C. nejprve shrnuje nejvýznamnější poznatky v rámci čtyř
základních pilířů širšího pojetí jaderného odzbrojení rozebíraných v hlavní části, tedy
zákazu zkoušek jaderných zbraní, bránění šíření jaderných zbraní, vytváření zón bez
jaderných zbraní a konečně snižování počtu jaderných zbraní. Tyto hlavní závěry jsou
pak doplněny průřezovým srovnáním úspěchů dosažených v rámci všech pilířů a rovněž
výčtem neúspěchů a problematických oblastí. Kromě těchto témat se závěrečná část
zabývá také vzájemným vztahem dosažení míru a pokroku v kontrole jaderného zbrojení
a v jaderném odzbrojování a možností dosažení světa bez jaderných zbraní včetně
možných implikací tohoto stavu.
Druhou kapitolu závěrečné části tvoří otevřené otázky a upozornění na možnosti
dalšího bádání jak v oblastech přímo nastíněných v předkládané práci, tak i v oblastech,
které v této práci nebyly rozebrány do hloubky. Vzhledem k vývoji v mezinárodních
vztazích v souvislosti s kontrolou jaderného zbrojení a jaderným odzbrojením v době
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finalizace této práce jsou v samém závěru zmíněna i některá otevřená témata s tímto
vývojem související.

A.4 Vymezení hlavních pojmů v oblasti
kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení
Jednoznačnost a srozumitelnost pojmového aparátu je pro uchopení tématiky
zpracovávané v rámci předkládané disertační práce naprosto klíčová. Vzhledem k šíři
zpracovávaného tématu je navíc pojmový aparát poměrně velmi rozsáhlý. Cílem této
části je tak vymezení a stručná charakteristika klíčových pojmů vyskytujících se napříč
celou prací, přičemž pojmy specifické, které jsou spojeny s jednotlivými kapitolami, jsou
rozebrány v rámci příslušných kapitol.
Odzbrojení a kontrola zbrojení
Klíčovými pojmy, které je třeba vymezit, jsou samotné pojmy "odzbrojení"
(disarmament) a "kontrola zbrojení" (arms control) a důležitý je i jejich vztah.
Odzbrojení lze chápat jako jeden z prostředků k dosažení trvalého a celosvětového míru,
přičemž toto tvrzení lze dovodit jak např. z Charty OSN a dalších dokumentů této
organizace, tak také z Deklarace zásad mezinárodního práva z roku 1970. Obecně může
být odzbrojení charakterizováno jako "proces snižování stavu ozbrojených sil a
vojenských výdajů, zničení nebo odstranění zbraní, ať rozmístěných nebo skladovaných,
postupná likvidace kapacity vyrábět nové zbraně, uvolnění a zařazení vojenského
personálu do civilního života"4. Jaderné odzbrojení lze pak vymezit analogicky jako
obdobný proces omezování či snižování počtu jaderných zbraní, vedoucí k jejich
úplnému odstranění, resp. zničení.
Pojem kontrola zbrojení se pak používá pro mezinárodně-smluvní či jednostranná
opatření, která kvantitativně anebo kvalitativně omezují zbrojení, zejména ve smyslu
4

Viz např. debata v Ondřej, J.: Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, Plzeň,
Nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, resp. Potočný, M., Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné: Zvláštní část,
Praha, C.H.Beck, 2006.
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zvyšování počtu a ničivé síly zbraní5. Kontrolu jaderného zbrojení lze tedy rovněž
vymezit analogicky jako "opatření, která kvalitativně anebo kvantitativně omezují nárůst
počtu, resp. ničivé síly jaderných zbraní a případně regulaci dalších činností spojených
s těmito zbraněmi". Rozdíl mezi pojmy kontrola (jaderného) zbrojení a (jaderné)
odzbrojení tedy spočívá zejména v tom, že v pojmu (jaderné) odzbrojení je explicitně
vyjádřeno snižování počtu (jaderných) zbraní anebo jejich ničivé síly6, zatímco v pojmu
kontrola (jaderného) zbrojení tento prvek obsažen není.
Obecně vzato je cílem jak kontroly (jaderného) zbrojení, tak i (jaderného)
odzbrojení dosažení míru v mezinárodních vztazích a pokud možno i trvalé zabránění
vzniku ozbrojeného konfliktu. Ovšem zatímco prostřednictvím (jaderného) odzbrojení je
tohoto cíle dosaženo postupnou úplnou likvidací jaderných zbraní, může být tento cíl
v rámci kontroly (jaderného) zbrojení dosažen paradoxně i nárůstem počtu (jaderných)
zbraní7.
Striktní rozlišování pojmů kontrola zbrojení a odzbrojení je však do značné míry
pouze záležitostí teorie. V praxi (i v některých teoretických dílech) se však používá
pojem odzbrojení, resp. jaderné odzbrojení v širším slova smyslu8. K širokému pojetí
odzbrojení se přiklání i OSN9, podle níž je odzbrojení obecným a široce používaným
pojmem, který zahrnuje všechny aspekty regulace zbrojení včetně kontroly zbrojení nebo
5

Vedle pojmu kontrola zbrojení se v literatuře vyskytují i pojmy regulace zbrojení (arms regulation),
omezení zbrojení (arms limitation), případně úprava zbrojení (regulation of armaments). Výskyt těchto
pojmů je spojen s nejednotností chápání pojmu kontrola zbrojení v různých kontextech. Nuance mezi
těmito pojmy (v kontextu jaderných zbraní) lze však považovat za velmi malé, a proto budou pro účely této
práce zmíněné pojmy považovány za synonyma.
6
Snižování počtu, resp. ničivé síly (jaderných) zbraní se může týkat buď všech (jaderných) zbraní obecně,
nebo může být spojeno pouze s určitými konkrétními zbraňovými systémy, případně s určitým územím,
resp. s určitými subjekty.
7
Předpoklad dosažení míru prostřednictvím zbrojení, resp. nárůstu počtu zbraní je sice na první pohled
poněkud perverzní, nicméně v oblasti jaderných zbraní tato logika během studené války evidentně
fungovala. Rostoucí síla obou supervelmocí a jejich jaderných zbraní způsobila, že v případě vypuknutí
otevřeného konfliktu by nevyhnutelně došlo ke zničení obou stran, což však zároveň obě strany od
vyvolání tohoto konfliktu odrazovalo. Tato faktická situace se pak odrazila ve vojenských doktrínách jako
koncept vzájemně zaručeného zničení (mutually assured destruction, MAD), resp. rovnováha strachu.
8
Pod pojem jaderné odzbrojení tak mohou spadat i opatření, která i když nevedou bezprostředně
k faktickému snížení fyzického počtu jaderných zbraní, resp. jejich síly, omezují kvantitativní i kvalitativní
vývoj jaderného zbrojení, a mají tak preventivní charakter. V souladu s touto logikou sem patří např. zákaz
jaderných zkoušek a nešíření jaderných zbraní, vytváření zón bez jaderných zbraní, opatření k budování
důvěry atp.
9
Viz např. Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
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omezení zbrojení, stejně jako skutečné snížení nebo likvidaci zbraní nebo ozbrojených sil
(odzbrojení v pravém slova smyslu) a je výsledkem mezinárodních dohod nebo
jednostranných opatření. Celá řada publikací a dokumentů OSN nese označení
odzbrojení (disarmament).
Pro účely této práce však bude pojem (jaderné) odzbrojení používán stricto sensu,
tedy pouze pro opatření spojená se snižováním počtu anebo síly jaderných zbraní.
Opatření, která se vztahují k odzbrojení, ale nemají povahu odzbrojení v užším smyslu,
pak budou označována kontrola, resp. omezení zbrojení10.
Dvoustranné a mnohostranné snahy o kontrolu a regulaci jaderného zbrojení a
jaderného odzbrojení
Proces kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení probíhá v jednotlivých
a relativně samostatných vlnách a může být spojen s jednostrannými kroky jednotlivých
států nebo s mezinárodními smlouvami. Vzhledem k zaměření práce bude pozornost
věnována zejména právě mezinárodním smlouvám. Mezinárodní smlouvy v rámci
kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení jsou poměrně rozmanité a lze je
členit z několika hledisek – podle obsahu, resp. tématu, které upravují, podle počtu
smluvních stran, podle hloubky, resp. míry regulace, aplikovaných kontrolních
mechanismů atp.11
Významnou skupinu smluv tvoří dvoustranné smlouvy mezi Sovětským svazem
(Ruskou federací) a Spojenými státy týkající se omezování a snižování počtu jaderných
zbraní, resp. jejich nosičů. Do této skupiny lze zařadit Smlouvy o omezení strategických
jaderných zbraní SALT I a II, Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu INF,
Smlouvy o snižování počtu strategických jaderných zbraní START I a II a zatím poslední
Smlouvu o omezení strategických úročných zbraní SORT. Tyto smlouvy lze zároveň
s výjimkou SALT I a II označit za odzbrojovací smlouvy, protože ukládají oběma
stranám redukce jejich jaderných arzenálů.
Smlouvy, které by se daly zařadit pod pojem kontroly jaderného zbrojení, se dají
dále členit na smlouvy týkající se jaderných zkoušek a smlouvy týkající se šíření, resp.

10

Toto chápání vychází z definice v publikaci Ondřej, J.: Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní
bezpečnosti, Plzeň, Nakladatelství Aleš Čeněk, 2005.
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nešíření a nerozmisťování jaderných zbraní. Oblast jaderných zkoušek upravují Smlouva
o částečném zákazu jaderných zkoušek LTBT, resp. PTBT, Smlouva o omezení
podzemních jaderných testů TTBT, Smlouva o omezení jaderných výbuchů pro mírové
účely PNET a konečně Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT. S nešířením
resp. nerozmisťováním jaderných zbraní je pak spojena především Smlouva o nešíření
jaderných zbraní NPT a dále smlouvy o vytváření zón bez jaderných zbraní (Smlouva
z Tlatelolco, Smlouva z Rarotonga, Smlouva z Bangkoku, Smlouva z Pelindaby a
Smlouva ze Semipalatinsku) a smlouvy upravující militarizaci, resp. nuklearizaci
některých oblastí (např. Smlouva o Antarktidě, Smlouva o vesmíru, Smlouva o mořském
dně atp.)
Pojmy spojené s jadernými zbraněmi a dalšími zbraněmi hromadného ničení
Jaderné zbraně jsou společně s chemickými a biologickými zbraněmi označovány
pojmem zbraně hromadného ničení, přičemž jaderné zbraně jsou z těchto zbraní
nejničivější a potenciálně nejnebezpečnější. Také proto je jim věnována výrazně větší
pozornost než ostatním druhům zbraní hromadného ničení. Kontrola zbrojení a
odzbrojení postoupily v této oblasti prozatím nejdále, i když faktický pokrok lze jen stěží
označit za uspokojivý.
Samotné jaderné zbraně lze charakterizovat jako výbušná zařízení, která jsou
schopna vyvolat jaderné štěpení anebo (termo)jadernou fúzi, při nichž dochází
prostřednictvím řetězové reakce k explozivnímu uvolňování jaderné energie12. Za jaderné
zbraně jsou v užším slova smyslu považovány samotné jaderné hlavice, nikoli však jejich
nosiče13. V praxi však toto omezení není dodržováno. Příkladem může být rozdělení
jaderných zbraní na strategické a taktické, ke kterému dochází na základě použitých
nosičů.
Strategické jaderné zbraně jsou jaderné zbraně (hlavice) umístěné na balistických
raketách dlouhého doletu, střelách s plochou dráhou letu (s dlouhým doletem),

11

Viz např. systematizace uvedená v publikaci Potočný, M., Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné:
Zvláštní část, Praha, C.H.Beck, 2006, část IX.
12
Viz např. definice na http://www.nti.org/h_learnmore/h7_glossary.html
13
Za nosiče jaderných zbraní jsou obvykle považovány střely, rakety a další bezpilotní prostředky, které
jsou schopné nést jadernou hlavici, resp. více jaderných hlavic, a které byly k tomuto účelu speciálně
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balistických raketách odpalovaných z ponorek a na strategických bombardérech. Dosah
těchto zbraní většinou přesahuje 5000 km, jsou osazeny hlavicemi o síle stovek kilotun či
několika megatun a jejich použití z vojensko-strategického hlediska přichází v úvahu
především v případě globální jaderné války14. Taktické jaderné zbraně jsou naproti tomu
konstruovány pro použití na bojišti v rámci omezené jaderné války, dosah jejich nosičů
nepřesahuje 500–100015 km a síla se pohybuje mezi 0,3 kt až cca 170 kt. Nosiče
taktických jaderných zbraní mají zpravidla duální využití, mohou tedy být osazeny jak
konvenční, tak jadernou hlavicí. Kromě těchto dvou skupin16 existovaly ještě jaderné
zbraně středního dosahu, které vyplňovaly mezeru mezi strategickými a taktickými
jadernými zbraněmi a které byly paradoxně z hlediska použití nejzrádnější17. Tyto zbraně
však byly jakožto celý typ zakázány Smlouvou INF v roce 1987.
Pro výrobu jaderných hlavic je nezbytný štěpný materiál, v praxi nejčastěji
v podobě izotopů uranu-233, uranu-235 nebo plutonia-239. V podobě využitelné
k výrobě jaderných zbraní se tyto prvky běžně nevyskytují a lze je získat pouze složitým
procesem obohacování, nejčastěji z vyhořelého paliva jaderných reaktorů. Technologie
obohacování uranu a zpracování vyhořelého jaderného paliva jsou charakteristické svým
duálním využitím, tedy tím, že stejné, resp. velmi podobné postupy jsou využívány jak
v rámci mírového využití jaderné energie, tak i při výrobě materiálu použitelného
v jaderných zbraních. Otázky spojené s duálním využitím cyklu jaderného paliva a se
zákazem produkce štěpného materiálu pro vojenské účely patří v současné době
k nejožehavějším a nejvíce diskutovaným tématům spojeným s kontrolou jaderného
zbrojení.
zkonstruovány. Většina autorů sem řadí i (strategické) bombardéry schopné nést jaderné zbraně, resp.
jaderné hlavice.
14
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
15
Což je hranice stanovená pro rakety středního a kratšího doletu ve Smlouvě INF.
16
Rozdíl mezi taktickými a strategickými jadernými zbraněmi byl zřejmý v době studené války, nicméně
dnes toto členění v některých oblastech (např. oblast jižní Asie, oblast Blízkého východu či oblast
Korejského poloostrova) vzhledem ke geografickým vzdálenostem postrádá smysl. Kromě toho je
prakticky nemožné zařadit do některé z těchto kategorií střely s jadernými hlavicemi odpalované ze
vzduchu. Viz např. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms,
Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
17
Jaderné zbraně středního dosahu v sobě totiž paradoxně spojují jak možnost použití v globálním jadeném
konfliktu, tak i v konfliktu lokálním. Nebezpečné však byly zejména v souvislosti s možným použitím
v Evropě. Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999
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Vybrané další pojmy spojené se snahami o kontrolu jaderného zbrojení a o jaderné
odzbrojení
V souvislosti s vlastnictvím, resp. přístupem k jaderným zbraním je možné
definovat oficiální (de iure) jaderné státy (Čína, Francie, Ruská federace, resp. dřívější
Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie), neoficiální (de facto) jaderné státy
(Izrael, Indie, Pákistán a Severní Korea) a nejaderné státy (všechny ostatní státy).
Oficiální skupina jaderných států byla poprvé definována v roce 1968 v rámci Smlouvy
o nešíření jaderných zbraní NPT jakožto země, které úspěšně provedly jaderný výbuch
před rokem 1967. Neoficiální jaderné státy pak získaly jaderné zbraně později.
V souvislosti s možným dalším šířením jaderných zbraní jsou v některých případech
zmiňovány i státy, které by mohly mít zájem získat jaderné zbraně (states of concern).
V současnosti se jedná především o Írán a někteří autoři sem stále řadí i Severní Koreu či
Sýrii. Na druhou stranu mnoho států, které se dříve pokoušely jaderné zbraně získat,
nebo je dokonce vlastnily, se dobrovolně nebo pod nátlakem rozhodlo se těchto zbraní
vzdát, např. Argentina, Bělorusko, Brazílie, Irák, Kazachstán, Libye, Jižní Afrika, Jižní
Korea, Taiwan a Ukrajina18.
Kromě výše uvedeného členění existují ještě státy, které mají přístup k jaderným
zbraním, resp. jsou chráněny "jaderným deštníkem"19 jaderných států. Sem patří zejména
nejaderné státy v rámci NATO, Japonsko, Jižní Korea a Austrálie, které spadají pod
jaderný deštník Spojených států, a nejaderné státy sdružené ve Společenství nezávislých
států, které spadají pod ruský jaderný deštník. Z nejaderných států NATO mají jaderné
zbraně na svém území rozmístěny Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Turecko a sice
ve většině případů na amerických základnách na svém území. Lze se setkat i s pojmem
stát s jaderným potenciálem (nuclear "threshold" state), který označuje státy, které sice
jaderné zbraně nevlastní ani o ně (doposud) neprojevily zájem, nicméně jsou díky

18

Více viz např. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms,
Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
19
Jaderným deštníkem se zde rozumí ochrana nejaderných států státy jadernými v tom smyslu, že jaderné
státy, které ochranu poskytují, se zavazují odpovědět na (jaderný) útok proti státu chráněnému jaderným
deštníkem jadernými zbraněmi. Pro potenciálního agresora se tak de facto maže rozdíl mezi jaderným a
nejaderným státem, protože musí počítat s protiútokem s použitím jaderných zbraní. Tulliu, S.,
Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control, Disarmament and
Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva, Switzerland,
UNIDIR/2003/22.
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technologii, kterou disponují, schopny jaderné zbraně v relativně krátké době vyvinout.
Sem patří především Japonsko, Jižní Korea a další vyspělé země světa20.
Z hlediska šíření (proliferace) jaderných zbraní se rozlišuje proliferace
horizontální a vertikální. Horizontální proliferace označuje rozšiřování jaderných zbraní
do nových států, resp. situace, kdy doposud nejaderné státy nějakým způsobem získají
jaderné zbraně. Vertikální proliferace pak znamená jednak rozšiřování jaderného
arzenálu existujících jaderných států a jednak rozšiřování jaderných zbraní do rukou
nestáních aktérů působících na území daných jaderných států21. Kromě vývoje nových
druhů zbraní či nosičů spadají pod vertikální proliferaci mimo jiné také změny
bezpečnostních či vojensko-strategických doktrín, které se týkají jaderných zbraní a které
vedou nebo mohou vést k vyšší pravděpodobnosti použití jaderných zbraní22.

A.5 Kontrola jaderného zbrojení a jaderné
odzbrojení v historickém kontextu a
v současnosti
Objev jaderné energie znamenal jednak nalezení takřka nevyčerpatelného
energetického zdroje, ale také stvoření zdaleka nejstrašlivějších zbraní, které kdy lidstvo
sestrojilo. Od chvíle, kdy jaderné zbraně spatřily světlo světa a byly poprvé použity, bylo
jasné, že pokud by se tyto zbraně vymkly kontrole, mohlo by to znamenat prakticky
zánik lidské civilizace. Nastupující studená válka a situace v mezinárodních vztazích
ovšem znemožnily úspěch raných radikálních pokusů a snah o kompletní zákaz těchto
zbraní v samotném zárodku jejich vývoje. Jediným možným východiskem byly velmi
pozvolné snahy o omezování jaderného zbrojení a o jaderné odzbrojení krok za krokem,

20

Viz např. profily jednotlivých zemí na http://www.nti.org/e_research/profiles/index.html
Termín vertikální proliferace se obvykle používá, resp. používal, zejména v souvislosti se zvyšováním,
resp. zdokonalováním, jaderných arzenálů jaderných států. V souvislosti s rostoucí rolí nestátních aktérů
však roste i význam druhý, tj. získávání jaderných zbraní nestátními aktéry na území jaderných států. Viz
např. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
22
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
21
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které dlouho probíhaly na pozadí studené války, jejímž symbolem se jaderné zbraně
staly.
Ačkoli se nevyplnily katastrofické scénáře z období studené války či krátce po ní,
hrají jaderné zbraně stále poměrně důležitou roli v rámci vojenských doktrín a
bezpečnostně-politických strategií mnohých států. Nebezpečí globálního jaderného
konfliktu se do značné míry podařilo odvrátit, nicméně jaderné zbraně stále představují
palčivé dědictví minulosti. Po skončení studené války se navíc výrazně změnila povaha
mezinárodně-bezpečnostních rizik i povaha rizik plynoucích z existence jaderných
zbraní, což staví mezinárodní společenství před nové výzvy v oblasti kontroly jaderného
zbrojení a jaderného odzbrojování.

A.5.1 Stručná historie snah o omezení jaderného zbrojení a
o jaderné odzbrojení
Využití energie skryté v jádru atomu k vychýlení misky vah druhé světové války
bylo cílem obou stran23. Především díky vědcům, kteří před válkou a během ní utekli do
Spojených států, to byly právě ony, kdo nakonec atomovou bombu sestrojil jako první.
Spojené státy také jadernou zbraň ihned použily, oficiálně (pouze) za účelem rychlejšího
ukončení války, ve skutečnosti však také s cílem demonstrace síly vůči Sovětskému
svazu24. Z historie je pak zřejmé, že právě zde lze hledat prvopočátek závodů v jaderném
zbrojení a také snah o jeho kontrolu a dosažení úplného jaderného odzbrojení. Byli to
konec konců vědci, kteří položili základ jaderné fyzice a kteří na vývoji jaderných zbraní
pracovali, kdo již od počátku upozorňoval na nebezpečí spojená s jadernými zbraněmi.
V momentě, kdy se jaderné zbraně dostaly do rukou politiků a vojenských velitelů, však
již nešlo rozjeté soukolí zastavit a zabránit tak závodům v jaderném zbrojení.

23

O snaze nacistického Německa získat jadernou zbraň a o její úspěšnosti se dlouhou dobu pouze
spekulovalo. Po nedávném otevření tajných sovětských archivů se však ukázalo, že Hitler byl výrobě a
použití jaderné zbraně mnohem blíže, než se původně předpokládalo. Viz např. Karlsch, R.: Hitlers
Bombe: Die geheime Geschichte der deutschen Kernwaffenversuche.
24
Toto téma je i po více než 60 letech stále předmětem historických kontroverzí, nicméně argumenty na
jeho podporu vyznívají v kontextu historických událostí přesvědčivě. Viz např. Thomson, D. B.: A Guide
to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National
Laboratory, July 1999, str. 1, nebo také Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations
with the Russians, Stanford University Press, Stanford, California, 1992.
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Od Manhattanu po Kubu (1945–1962)
Vývoj a dosažené dílčí úspěchy na poli jaderného odzbrojení do značné míry
kopírovaly vývoj v mezinárodních vztazích. Jaderné odzbrojení se okamžitě po prvním
použití jaderných zbraní v roce 1945 stalo jedním ze základních úkolů na půdě OSN,
nicméně návrhy projednávané na tomto fóru ve druhé polovině 40. let lze z dnešního
pohledu označit spíše za utopické. Baruchův ani Gromykův plán evidentně neměly šanci
na úspěch, stejně jako ve 2. polovině 50. let např. Rapackého plán. Zpětně lze
konstatovat, že rozhodujícím momentem bylo získání jaderné zbraně Sovětským svazem
a tedy konec jaderného monopolu Spojených států. Výrazná výhoda, které byla do té
doby na straně USA, se rozplynula a tato situace zásadně změnila pohled na celou
problematiku zbrojení i odzbrojení. V 50. letech Spojené státy i Sovětský svaz teprve
budovaly, resp. konsolidovaly své sféry vlivu a závody ve zbrojení se rozbíhaly na plné
obrátky. Testy stále silnějších jaderných zbraní byly považovány za demonstraci síly a
otázku prestiže bez ohledu na náklady a rizika s tímto testováním spojená.
Z bezpečnostního hlediska se klíčovým stalo (alespoň) dosažení parity ve všech druzích
zbraní, jinými slovy tedy zabránění tomu, aby protivník získal významnou strategickou
výhodu.
V padesátých letech se kromě radikálních návrhů na zákaz jaderných zbraní
začínají objevovat i návrhy pragmatické spojené s kontrolou jaderného zbrojení, resp.
s mírovým využitím jaderné energie. Příkladem může být např. projev prezidenta
Eisenhowera "Atoms for Peace", který vedl k vytvoření Mezinárodní agentury pro
atomovou energii IAEA, nebo začínající snahy o zákaz jaderných testů. I tyto
pragmatické návrhy však narážely především na vzájemnou nedůvěru mezi
supervelmocemi a na jejich neschopnost dohodnout se na oboustranně přijatelných
pravidlech. Světlou výjimkou byla v roce 1959 Smlouva o Antarktidě, kde Američané a
Sověti poprvé ukázali, že se umějí dohodnout. Lze však říci, že až do roku 1962, kdy svět
během kubánské raketové krize poprvé stanul na prahu jaderné války, si politici na obou
stranách plně neuvědomovali význam, resp. riziko vyplývající z případné jaderné
konfrontace. Události roku 1962 však znamenaly pozitivní obrat v doposud neúspěšných
jednáních.
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První úspěchy na poli kontroly jaderného zbrojení (1963–1971)
Na základě mnohem smířlivějšího, resp. mnohem méně konfrontačního postoje
obou stran mohlo v roce 1963 dojít k prvnímu významnému pokroku v otázce kontroly
jaderného zbrojení, kterým bylo podepsání Smlouvy o zákazu jaderných zkoušek
v atmosféře, ve vesmíru a pod vodní hladinou (Smlouva LTBT, resp. PTBT). Tato
smlouva sice na jedné straně přinesla jedny z prvních skutečně hmatatelných výsledků na
poli kontroly jaderného zbrojení, ukázala však také některé slabiny, které se prakticky až
do roku 1987 staly charakteristickými pro prakticky všechny smlouvy o kontrole zbrojení
mezi USA a SSSR. Tou slabinou byl spolehlivý verifikační mechanismus, resp. neochota
Sovětů na něj přistoupit. Přesto je však třeba chápat Smlouvu LTBT, resp. PTBT za
významný dílčí úspěch na cestě k úplnému zákazu jaderných zkoušek.
V první polovině 60. let došlo také k zahájení jednání o vytvoření zóny bez
jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti, která se stala skutečností
podpisem Smlouvy z Tlatelolco v roce 1967 a která znamenala první výrazný úspěch
v boji za nešíření jaderných zbraní. Zóny bez jaderných zbraní představovaly v tomto
boji velmi účinný regionální pilíř. Na další zónu se však čekalo až do 80. let, nicméně i
přesto dnes pokrývají zóny bez jaderných zbraní prakticky celou pevninu na jižní
polokouli.
Za zřejmě nejdůležitější úspěch dosažený v období 1963–1971 na poli kontroly
jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení je nutno považovat uzavření Smlouvy
o nešíření jaderných zbraní NPT v roce 1968. I přes nutně kompromisní a částečně i
kontroverzní obsah závazků obsažených ve smlouvě NPT ji lze hodnotit jako jednu
z nejvýznamnějších dohod na poli kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení.
Zavazovala totiž nejaderné státy k tomu, aby neusilovaly o získání jaderných zbraní,
jaderné státy k postupnému jadernému odzbrojení a položila základ mezinárodní
spolupráci při mírovém využití jaderné energie. I když samotná Smlouva NPT nevyřešila
všechny problémy týkající se proliferace jaderných zbraní, je nutno říci, že tento proces
alespoň výrazně zpomalila, resp. omezila. Velkou slabinou však dodnes zůstává plnění
závazku jaderných států k dosažení úplného jaderného odzbrojení.
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Détente a snaha supervelmocí o bilaterální kontrolu jaderného zbrojení (1972–
1985)
Zatímco ve druhé polovině 60. let převažovaly na poli kontroly jaderného
zbrojení multilaterální, resp. regionální snahy, počátkem 70. let se těžiště přesunulo opět
k přímému jednání Sovětského svazu a Spojených států. Toto období bylo
charakteristické poměrně výrazným uvolněním napětí ve vztazích mezi oběma
supervelmocemi, které si začaly uvědomovat ekonomickou neúnosnost pokračování
závodů ve zbrojení. Výsledkem jednání bylo v roce 1972 podepsání dohod SALT I, které
spočívaly zejména v omezení počtu nosičů strategických jaderných zbraní (dosažení
parity v těchto nosičích) a také omezení budování systémů protiraketové obrany
(Smlouva ABM).
V návaznosti na úspěch dosažený v rámci SALT I se prakticky okamžitě rozběhla
jednání o SALT II, která měla dále omezit strategické jaderné arzenály obou
supervelmocí a stanovit faktickou paritu v těchto zbraních. Rovnováha strachu tak mohla
být plně formalizována. Jednání se však protáhla až do roku 1979, zejména díky
neshodám ohledně kontrolních mechanismů, a i když byla smlouva nakonec podepsána,
nevstoupila v platnost, protože Spojené státy od její ratifikace odstoupily v důsledku
sovětské invaze do Afghánistánu. Obě země se však víceméně chovaly v souladu s jejími
ustanoveními.
Kromě smluv SALT byly během 70. let podepsány i další dvě smlouvy, které
omezovaly podzemní jaderné testy (Smlouva mezi USA a SSSR o omezení podzemních
zkoušek jaderných zbraní TTBT a Smlouva mezi USA a SSSR o využití podzemních
jaderných výbuchů pro mírové účely PNET). Smlouvy TTBT a PNET (a rovněž
Smlouva SALT II) byly významné zejména z toho důvodu, že opět naplno ukázaly
důležitost verifikačních mechanismů při uzavírání a kontrole dodržování smluv
o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném odzbrojení. Bez inspekcí na místě, které
Sověti neustále odmítali, nebyly tyto dohody efektivně verifikovatelné, což brzdilo
ratifikaci v USA. Obrat nastal až ve druhé polovině 80. let s nástupem Michaila
Gorbačova a zavedením inspekcí na místě.
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Nástup Michaila Gorbačova, pozvolný konec studené války a euforie v první
polovině 90. let (1985–1996)
Nástup Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu v polovině 80. let a jeho
následné rozhovory s Ronaldem Reaganem znamenaly první zásadní posun směrem ke
konci studené války a ke skutečnému jadernému odzbrojování. Ekonomické problémy, se
kterými se Sovětský svaz potýkal, mu neumožňovaly držet se Spojenými státy krok, což
dále zvyšovalo motivaci Sovětů k redukci výdajů na zbrojení a jaderných arzenálů.
Nejdůležitější změnou, která se stala katalyzátorem pro změny ostatní, byla ochota
Sovětů přistoupit na inspekce na místě, díky nimž byly verifikovatelné i dohody, jejichž
plnění do té doby nemohlo být efektivně kontrolováno.
Prvním významným úspěchem (a zároveň první smlouvou obsahující inspekce na
místě) byla v roce 1987 Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu INF, které
byly de facto vedlejším produktem dohod SALT a o jejichž odstranění stáli vzhledem
k postavení v Evropě hlavně Američané. Smlouva INF byla velkým krokem dopředu a
znamenala díky svému komplexnímu verifikačnímu mechanismu z právního hlediska
historický milník v jaderném odzbrojení. Na tento úspěch se Američané a Sověti snažili
navázat omezením, resp. snížením počtu strategických jaderných zbraní v rámci dohod
START I. Díky událostem ve střední a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let však
došlo k podpisu této Smlouvy až v roce 1991, krátce před rozpadem SSSR.
Z mezinárodněprávního hlediska je význam obou Smluv nezpochybnitelný, protože se
jedná o dvě první komplexní odzbrojovací smlouvy v historii jaderných zbraní.
Konec studené války, normalizace vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským
svazem (a později Ruskou federací) a pokrok dosažený na poli jaderného odzbrojení
vyvolaly snahy o další snižování počtu jaderných zbraní, které by v rámci nového
uspořádání světa mohlo vést až k úplnému jadernému odzbrojení. Prvním krokem tímto
směrem byla Smlouva START II, která měla dále výrazně redukovat jaderné arzenály
obou zemí. Díky změněné situaci v Rusku ve druhé polovině 90. let se ji však nepodařilo
ratifikovat. Naopak velmi pozitivním krokem bylo po rozpadu Sovětského svazu
vypořádání se s jeho jaderným dědictvím, protože všechny státy bývalého SSSR, které na
svém území měly jaderné zbraně, případně vojenská jaderná zařízení, se jich dobrovolně
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vzdaly a staly se součástí mezinárodního společenství jako státy nejaderné. Středoasijské
republiky navíc později vytvořily vlastní zónu bez jaderných zbraní.
Kromě úspěchů na bilaterální úrovni se v polovině 90. let podařilo dosáhnout
významného pokroku i v oblasti multilaterálních smluv. Základem tohoto pokroku bylo
prodloužení platnosti Smlouvy NPT na neurčito v roce 1995, které znovu potvrdilo cíle
formulované již v roce 1968. Jejich plnění však, jak už bylo zmíněno, stále zaostává za
očekáváním. V návaznosti na toto prodloužení se rovněž začalo znovu vážně jednat
o Smlouvě o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT, která byla nakonec podepsána již
v roce 1996 a objevily se i snahy uzavřít smlouvu zakazující výrobu jaderného materiálu
použitelného v jaderných zbraních (uvažovaná Smlouva FMCT), které však doposud
nikam nevedly. Období po skončení studené války bylo příznivé i pro mnohé regionální
snahy, z nichž nejvýznamnějšími byly patrně Smlouvy z Bangkoku (1995) a z Pelindaby
(1996), které vedly k vytvoření zón bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii, resp.
v Africe. Tím se však potenciál uvolněný skončením studené války vyčerpal a pokrok
v jaderném odzbrojování se v dalších letech výrazně zpomalil.
Zpomalení odzbrojovacích snah ve druhé polovině 90. let a nová bezpečnostní
situace (od roku 1997)
Po úspěších dosažených na poli kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojování kolem poloviny 90. let se odzbrojovací mašinerie začala výrazně zadrhávat.
Důvodů pro to bylo hned několik. Prvním byly již zmíněné problémy s ratifikací START
II v Rusku25, ke kterým se následně připojily i odmítnutí Smlouvy CTBT v americkém
Senátu26, krach jednání o Smlouvě FMCT27 atp. Po skončení bipolarity se navíc objevila

25

Hlavními důvody, které ratifikaci této smlouvy nakonec zablokovaly, byly silný odpor komunistů a
dalších zastánců tvrdé linie v ruském parlamentu, stejně jako obavy z rozšižování NATO a z amerického
systému protiraketové obrany. Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties,
Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 26, resp. str.
215.
26
Na straně USA byla kromě obav o spolehlivost verifikačního systému hlavním důvodem nejistota
ohledně udržování vlastního jaderného arzenálu v případě schválení "zero-yield" varianty Smlouvy CTBT.
Viz rovněž kapitola B.2 (B.2.4.4) nebo např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties,
Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 26, resp. str.
47, resp. Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008.
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nová bezpečnostní rizika, došlo k další vlně proliferace jaderných zbraní (jaderné testy
Indie a Pákistánu v roce 1998 a potažmo Severní Koreje v roce 2006) a byly odhaleny i
některé neúspěšné pokusy o porušování Smlouvy NPT, které odhalily slabiny jejího
verifikačního mechanismu (Libye, Irák).28 Rizika spojená s existencí jaderných zbraní
tak dostala zcela nový rozměr.
Tento nový rozměr byl dále umocněn teroristickými útoky z 11. září 2001 a
následnou válkou proti terorismu. Velmi důležitým faktorem bylo to, že se státy v čele
s USA začaly přiklánět k unilaterálním řešením a začaly otázky své národní bezpečnosti
řešit obcházením mezinárodních institucí a organizací, ke kterým ztratily důvěru.
Zejména Spojené státy byly ochotny pro zajištění vlastní bezpečnosti obětovat i dříve
dosažené dohody, příkladem čehož může být odstoupení od Smlouvy ABM v roce 2002,
které zároveň znamenalo definitivní konec Smlouvy START II. Ta byla sice nahrazena
Smlouvou SORT, která oběma zemím (Rusku i USA) nařizuje výrazné snížení počtu
jaderných hlavic, nicméně z mezinárodněprávního hlediska je třeba ji považovat za krok
zpět, protože neobsahuje účinný verifikační mechanismus charakteristický pro Smlouvy
START. Nedostatek pokroku od konce 90. let lze dokumentovat i tím, že kromě
Smlouvy SORT lze za jediný významnější úspěch v tomto období označit dokončení
snah o vytvoření zóny bez jaderných zbraní ve střední Asii Smlouvou ze Semipalatinsku.
Na papíře bylo ještě dosaženo určitého pokroku v roce 2000 v rámci konference
o přezkoumání Smlouvy NTP, nicméně tyto závazky se prozatím nepodařilo uvést do
praxe.

A.5.2 Role jaderných zbraní po skončení studené války
Jak bylo zmíněno výše, jaderné zbraně se staly do jisté míry symbolem studené
války, a ačkoli nebyly od roku 1945 použity, stala se především jejich odstrašující síla
důležitým faktorem v mezinárodních vztazích a vojenskopolitických strategiích mnoha

27

Du Preez, J.: The Future of a Treaty Banning Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still Relevant?
Center for Nonproliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 9,
June 2004.
28
Viz např. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of
Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 66 a násl. nebo také Walsh, J.:
Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons
of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
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států. Po skončení studené války a zejména s rozmachem terorismu se však výrazně
změnilo vnímání rizik plynoucích z jaderných zbraní. Tisíce hlavic v jaderných
arzenálech Ruska a Spojených států sice stále představují potenciální nebezpečí, jako
mnohem větší riziko je však vnímáno možné použití byť jen jedné jediné a relativně
slabé jaderné nálože v hustě obydlených oblastech světa29. V souvislosti s rozpadem
Sovětského svazu a bezpečnostní situací v Rusku se dále spekulovalo o bezpečnosti
ruských jaderných zařízení, resp. skladů jaderných zbraní, které by se mohly stát cílem
útoků zaměřených na získání jaderných zbraní.
Proč státy a další aktéři (stále) usilují o jaderné zbraně?
Důvody, proč státy usilují jaderné zbraně, lze nejlépe pochopit prostřednictvím
analýzy jejich vojensko-strategického významu. Tento význam spočívá, jak bylo
zmíněno, zejména v odstrašení případného útočníka, protože napadený stát by mohl
v rámci sebeobrany zaručené Chartou OSN použít i tyto zbraně, což by mělo na útočníka
devastující dopad. Tato prostá logika činí státy vlastnící jaderné zbraně (a potřebné
nosiče) prakticky nenapadnutelnými, protože v případě jaderného konfliktu, resp.
napadení jaderného státu prakticky neexistuje možnost dosažení vítězství. Na této
hypotéze a na neustálém udržování technologické převahy je zřejmě postavena např.
bezpečnostní politika Izraele, který má eminentní zájem na tom zůstat jediným jaderným
státem v regionu i za cenu preventivního bombardování jaderných zařízení v okolních
státech30.
Tato vojenskostrategická motivace však funguje i v lehce odlišném smyslu,
protože pocit ohrožení vnímaný nejadernými státy ze strany (jaderných) velmocí může
být důležitým faktorem pro získání jaderných zbraní tak, aby daný stát případného
útočníka odradil. Tento druh motivace bylo možné částečně pozorovat už v případě
Sovětského svazu ve druhé polovině 40. let, v současné době se pak jedná především
o případ Severní Koreje a částečně i Íránu. V historii by sem mohly spadat např. Irák a
Libye. Stejný motiv je pak možno hledat u vytváření jaderných deštníků pro spojence

29

Na tomto místě je vhodné zmínit rovněž radiologické zbraně (někdy rovněž označované jako "špinavé
bomby", dirty bombs), které sice nezpůsobují jadernou explozi, nicméně pomocí konvenčních výbušnin
dostávají do okolí zdraví škodlivou radiaci a mohou tak určitá území zcela zamořit.
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v rámci dohod o kolektivní bezpečnosti (Jižní Korea, Japonsko nebo dříve např. evropské
státy NATO).
Jaderné zbraně a další zbraně hromadného ničení, resp. obavy o jejich možné
získání iráckým režimem Saddáma Husajna byly hlavním argumentem pro preventivní
americkou invazi do Iráku v roce 2003. Američané a jejich spojenci měli obavy z toho,
že by Irák mohl jaderné zbraně použít v případě, že by se mu povedlo je získat. Irák by se
tímto krokem zároveň stal jen těžko napadnutelným, protože lze předpokládat, že by
Saddám Husajn jaderné zbraně použil při obraně země, což by vedlo v řadách spojenců
k neakceptovatelným ztrátám31. Jaderné zbraně, resp. jejich vlastnictví, lze tedy chápat i
jako defenzivní bezpečnostní záruku proti napadení. Také proto bylo především dle
argumentace USA nutné zasáhnout dříve, než bude mít irácký režim jaderné zbraně (a
další zbraně hromadného ničení) k dispozici. Z pohledu Iráku mohla však být snaha
získat jaderné zbraně živena právě hrozbou americké invaze, resp. vlastnictví jaderných
zbraní mohlo být prostředkem k odvrácení tohoto nebezpečí. Hlavním motivem tak
mohla být již samotná nedůvěra mezi státy.32
Dalším často zmiňovaným důvodem je prestiž, resp. velmocenské ambice, které
by z případného vlastnictví jaderných zbraní plynuly, případně dosažení parity ve
vlastnictví jaderných zbraní s dalším státem regionu. Kromě pěti oficiálně uznaných
jaderných států lze tyto ambice nejlépe demonstrovat na příkladu Indie a Pákistánu. Indie
původně chtěla dosáhnout parity s jadernou Čínou, jenže v momentě, kdy jaderné zbraně
získala, "musel"33 na tento fakt reagovat Pákistán rovněž získáním jaderné zbraně.
Obdobnou situaci by zřejmě bylo možné pozorovat i mezi Argentinou a Brazílií34, pokud
by se obě tyto země dobrovolně nerozhodly vzdát se jaderných zbraní. U Jihoafrické

30

Např. útok na irácký jaderný reaktor v Osiraku v roce 1981, útok na utajená jaderná zařízení v Sýrii
v roce 2007 a nyní stále častěji skloňovaný preventivní útok na jaderná zařízení v Íránu.
31
Saddám Husajn použil zbraně hromadného ničení již během války s Íránem a použil je dokonce i proti
vlastnímu obyvatelstvu. Jejich použití k odvrácení americké invaze by tedy bylo téměř jisté.
32
Jak to ostatně předpokládá hypotéza této práce o existenci kauzální souvislosti mezi mezi uvolňováním
napětí mezi státy a pokrokem v jaderném odzbrojování. V tomto případě by se však jednalo o obrácený
postup, tedy zbrojení v návaznosti na zvyšující se mezinárodní tlak.
33
Vzhledem ke křehké rovnováze v regionu by získání jaderných zbraní pouze jednou ze zemí tuto
rovnováhu výrazně narušilo. Z pohledu Pákistánu se tak získání jaderných zbraní stalo jednoznačným
politickým, ale i vojenským imperativem.
34
Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006, str. 12-13.
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republiky šlo pak zřejmě především o mocenské ambice, kterých se však země počátkem
90. let dobrovolně zřekla.
Jaderné zbraně jsou charakteristické tím, že vytvářejí hlubokou propast mezi
těmi, kdo je mají, a těmi, kdo je nemají. Klíčovou implikací tohoto faktu je potom
situace, kdy dokud některé státy jaderné zbraně vlastní, ostatní je budou chtít vlastnit,
případně chtít získat také. Z toho ovšem také plyne, že pokud by mělo dojít k úplnému
jadernému odzbrojení, bude k němu muset dojít postupným snižováním jaderných
arzenálů, ke kterému budou muset přistoupit všechny jaderné státy, oficiální i neoficiální.
Dialektika tohoto případného odzbrojování by však byl velmi zajímavá, zejména
v souvislosti s deklarovaným postojem americké administrativy Baracka Obamy, která
chce jít na jedné straně příkladem ve snižování jaderných zbraní a na straně druhé dává
jasně najevo, že očekává reciproční kroky ostatních aktérů a že si chce ponechat možnost
učinit potřebná opatření jako poslední, tedy poté, co je splní všechny ostatní státy35.
U nestátních aktérů je situace výrazně odlišná než v případě států. Pomineme-li
černý trh s jaderným materiálem a technologiemi a eventuelně i jadernými zbraněmi,
který sám o sobě není konečným "uživatelem", lze nestátní aktéry zúžit na (mezinárodní)
teroristické skupiny. Ty samy o sobě díky své povaze a povaze své činnosti nemusí mít
z jaderných zbraní obavu, protože jsou jimi prakticky nezasažitelné, nicméně vlastnictví
jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení obecně by jim dalo do rukou strašlivou
zbraň, jíž by mohly padnout za oběť statisíce a možná miliony civilistů. Je tedy zcela
zřejmé, že nestání aktéři nechtějí jaderné zbraně kvůli odstrašení, ale z dostupných
informací naopak plyne, že by byli ochotni a schopni tyto zbraně použít (i proti civilním
cílům).
Vrátíme-li se ještě jednou ke státům, je třeba konstatovat, že mnoho států, včetně
některých významných regionálních mocností, se jaderných zbraní dobrovolně vzdalo a
ve svých bezpečnostních strategiích s těmito zbraněmi nepočítají. Státy, které o jaderné
zbraně usilují, jsou tak ve výrazné menšině. I přesto však rizika z možného použití
jaderných zbraní zůstávají vysoká, právě díky velkému strategickému významu těchto
zbraní.
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Nebezpečí a rizika, která aktuálně hrozí z jaderných zbraní
Aktuální rizika spojená s jadernými zbraněmi lze z koncepčního hlediska rozdělit
na tři velké oblasti36: (1) riziko plynoucí z existujících jaderných arzenálů (oficiálních i
neoficiálních) jaderných států, (2) riziko spojené s tím, že by jaderné zbraně mohly získat
další státy, které je doposud nevlastní, tedy riziko horizontální proliferace a (3) riziko, že
by se jaderných zbraní mohli zmocnit teroristé, tedy v podstatě riziko vertikální
proliferace. Na rozdíl od období studené války, kdy bylo za největší považováno prvně
zmiňované riziko, na počátku 21. století se do popředí dostávají spíše dvě posledně
zmiňovaná rizika (proliferace), což souvisí se zásadními změnami, ke kterým došlo
v posledních dvaceti letech v rámci mezinárodních vztahů.
Riziko pramenící z existujících jaderných arzenálů je spojeno zejména se
skutečností, že i přes snižování počtu hlavic po skončení studené války zůstává stále
rozmístěno (tj. v aktivní službě) cca 12 tisíc jaderných hlavic37. Více než 90% z těchto
hlavic se pak nachází v jaderných arzenálech Spojených států a Ruska. Celkový počet
jaderných hlavic, tedy včetně těch nerozmístěných, se pohybuje okolo 27 tisíc38.
Informace o zásobách jaderných zbraní a štěpného materiálu použitelného k jejich
výrobě jsou obvykle velmi kusé, což dále snižuje transparentnost v této oblasti, která je
klíčová při dosahování a monitorování stavu a pokroku v jaderném odzbrojení39.
Dále je třeba uvést, že prakticky všechny jaderné státy i nadále pracují na
modernizaci svých jaderných arzenálů, případně na obranných mechanismech.
Protiraketový štít vyvíjený Spojenými státy je vnímán velmi negativně ze strany Číny a
především Ruska, protože takto fungující protiraketová obrana by mohla znamenat

35
Walker, W.: President-elect Obama and Nuclear Disarmament – Between elimination and restraint,
Proliferation Papers, ifri Security Center in Collaboration with Atomic Energy Commission (CEA), Winter
2009
36
Viz. např. analýza Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms,
Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006., str. 27 a násl., která se však
věnuje zbraním hromadného ničení obecně.
37
SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm International
Peace Research Institute, Oxford University Press, June 2006.
38
SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm International
Peace Research Institute, Oxford University Press, June 2006. Uvedená čísla jsou samozřejmě pouhými
odhady, protože informace týkající se jaderných arzenálů patří k vůbec nejvíce střeženým informacím.
39
Např. Izrael nikdy oficiálně vlastnictví jaderné zbraně nepřiznal, fundované odhady však hovoří až
o stovkách jaderných hlavic, které má židovský stát k dispozici. Viz např. Weapons of Terror: Freeing the
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oslabení odstrašujícího efektu jejich jaderných arzenálů. Rusko a Čína by tak mohly být
motivovány k vývoji nových zbraní, které by byly schopny proniknout americkou
protiraketovou obranou a obě země už se v tomto směru vyjádřily40. Také je třeba
připomenout, že snižování stavů jaderných hlavic po skončení studené války spočívalo
do jisté míry pouze v likvidaci zastaralých jaderných zbraní a že ve skutečnosti nedošlo
ke snížení ničivé síly těchto zbraní, jejíž zlomek by stále stačil na kompletní vyhlazení
lidstva.
Nebezpečí plynoucí z existujících jaderných arzenálů spočívá v prvé řadě v jejich
úmyslném použití v rámci ozbrojeného konfliktu. Vysocí představitelé jsou si tohoto
faktu samozřejmě vědomi a dobře znají i odstrašující účinek zbraní, které mají
k dispozici. Také proto je komunikace ze strany jaderných států ohledně použití
jaderných zbraní většinou záměrně neurčitá, protože nejistota je pro případného
protivníka významným rizikovým faktorem. V současné době sice nelze předpokládat
významnější vyhrocení vztahů mezi jadernými státy, nicméně toto riziko nelze zcela
vyloučit do doby, něž budou existující jaderné arzenály zcela odstraněny41.
V souvislosti s možností použití jaderných zbraní v rámci ozbrojeného konfliktu
deklaruje většina států vlastnících jaderné zbraně tzv. "no-first-use policy", tzn. že by
tyto státy nepoužily jaderné zbraně jako první42, nicméně všechny tyto státy si
samozřejmě nechávají otevřená zadní vrátka pro případné použití jaderných zbraní
v rámci odvety za jaderný úder, ale i za úder za použití dalších zbraní hromadného
ničení, a dokonce i za úder konvenční. Oficiální jaderné státy na druhou stranu deklarují
tzv. Negative Security Assurances vůči státům, které jsou součástí zón bez jaderných
zbraní, ve kterých se zavazují nevyužít proti těmto zemím hrozbu použití jaderných
zbraní.
Další rizika mohou plynout z nechtěného, resp. neúmyslného či neautorizovaného
použití jaderných zbraní, ať už to může být dílem nehody, selhání lidského faktoru,
World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final
Report, Stockholm, 2006.
40
Viz např. Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments,
CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008
41
Události spojené např. s plánovanou výstavbou systémů protiraketové obrany v České republice a Polsku
a na ně navazující prohlášení ruských vojenských představitelů toto tvrzení jen podporují.
42
Výjimkami jsou např. Pákistán a Izrael.
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neoprávněného použití či na základě špatných informací. Určité riziko je pak samozřejmě
spojeno i s možným zcizením určitých informací technického rázu, případně s činností
osob, spojených s jadernými programy některých států. Zde je třeba jmenovat především
pákistánského jaderného vědce A.Q.Khana, který je stál v pozadí černého trhu
s jadernými technologiemi a jaderným materiálem.43 Není možné zapomínat ani na
eventualitu krádeže jaderných zbraní, o níž se spekulovalo v souvislosti s ochranou
ruských jaderných zařízení a která by mohla být spojena s činností teroristických skupin.
Na vnímání proliferace jaderných zbraní jakožto hrozby pro mezinárodní mír a
bezpečnost panuje mezi státy vzácná shoda, dokonce i v Radě bezpečnosti OSN, která je
v těchto otázkách většinou rozdělená. Hrozba proliferace jako takové byla přitom
adresována již v rámci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT v roce 1968. Logika
této Smlouvy je přitom postavena na předpokladu, že čím více států vlastní jaderné
zbraně, tím větší je riziko jejich použití, ať už autorizovaného či neautorizovaného, a tím
větší je i potenciální ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti. Naprosto stejná logika
platí dodnes, přičemž je možné říci, že tlak na země, které by chtěly získat jaderné
zbraně, by dnes byl mnohem větší, než by tomu bylo např. v době studené války.
Dokonce pouhé podezření z určité činnosti může dnes vyvolat výrazný zásah
mezinárodního společenství.
Z pohledu možného získání jaderných zbraní teroristy a dalšími nestátními
aktéry je třeba rozlišovat dva případy. Prvním je riziko získání kompletních jaderných
zbraní včetně např. vhodných nosičů a druhým pak získání jaderných technologií a
materiálu, s jejichž pomocí by mohly být jaderné zbraně sestrojeny. Vzhledem k obecně
velmi vysokému stupni ochrany jaderných zbraní lze za pravděpodobnější variantu
považovat získávání materiálu a technologií potřebných k výrobě jaderné zbraně po
částech, zejména prostřednictvím černého trhu. Klíčovou ingrediencí je v tomto případě
dostatečné množství štěpného materiálu, který je však v drtivé většině pod kontrolou
Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA. Často se přitom skloňuje i nutnost
dalšího zvýšení stupně fyzické ochrany jaderného materiálu, zejména v souvislosti
s dokumentovanými krádežemi vysoce obohaceného uranu či plutonia, které v některých
43

Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 39-41.
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případech zahrnovaly i kilogramové hodnoty. Kromě klasických jaderných zbraní je
s teroristickými aktivitami rovněž často spojováno případné použití "špinavých bomb"44.
Opatření zaměřená na snižování či eliminaci rizik plynoucích z jaderných zbraní a
jejich dosavadní úspěšnost
Při pohledu na různorodost rizik pramenících z existence jaderných zbraní je
zřejmé, že k jejich eliminaci bude potřeba celé řady různých opatření, která budou
zaměřená na jednotlivé aspekty jaderných zbraní. V této souvislosti lze identifikovat čtyři
základní oblasti, resp. soubory činností a sice (1) zákaz zkoušek jaderných zbraní, (2)
bránění šíření jaderných zbraní, (3) vytváření zón bez jaderných zbraní a konečně (4)
fyzické snižování počtu jaderných zbraní. Tyto čtyři oblasti, resp. jejich důkladná
analýza, tvoří zároveň kostru a hlavní náplň předkládané práce. Kromě tohoto
tematického rozdělení lze uvedená opatření samozřejmě členit i jinak, např. z právního
hlediska na právně závazné a právně nezávazné, podle počtu stran, resp. geografické
působnosti na unilaterální, bilaterální, multilaterální, regionální až po globální opatření45.
Účinnost jednotlivých typů opatření se samozřejmě liší, přičemž důležitou roli
hrají otázky technické a především otázky politické. Ty také bývají nejčastější překážkou
v důslednější kontrole jaderného zbrojení a při prosazování jaderného odzbrojení.
Jaderné zbraně totiž nejsou něčím, čeho by se politici, a především vojenští velitelé, rádi
vzdávali. Jaderné odzbrojení, pokud k němu dojde, tak bude nevyhnutně dílem
politických ústupků, které budou zvyšovat důvěru mezi státy a snižovat postupně význam
jaderných zbraní v rámci mezinárodních vztahů. Aby bylo možné dosáhnout trvalého
pokroku v kontrole jaderného zbrojení a v jaderném odzbrojení, bude nutno postupovat
v rámci všech oblastí, protože zmiňovaná opatření fungují nejlépe ve vzájemné
součinnosti. Jinými slovy, efektivita veškerých činností spojených s jaderným
odzbrojením bude jen tak vysoká, jak vysoká bude efektivita v oblasti, ve které došlo
k nejmenšímu pokroku. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by některé státy dopustily
prohlubování existujících nerovnováh.

44
Jako "špinavé bomby" se obvykle označují radiologická zařízení, která kombinují radioaktivní materiál
s konvenční výbušninou, které slouží k rozptýlení radioaktivného materiálu a tím i k zamoření určitého
území.
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Z hlediska mezinárodního práva je rovněž třeba upozornit na to, že i když jsou
dosažení jaderného odzbrojení a eliminace bezpečnostních rizik spojených s jadernými
zbraněmi důležitými cíli, neměly by k jejich dosahování být používány metody, které
jsou v rozporu se základními principy mezinárodního práva a Charty OSN. Mezi
takováto minimálně sporná opatření lze zařadit např. preventivní útoky či hrozba použití
násilí vůči určitému státu bez souhlasu mezinárodního společenství.46 Stejně je pak
potřeba postupovat i proti teroristům. Dosažení trvalého pokroku v kontrole jaderného
zbrojení a v jaderném odzbrojení, včetně např. možného absolutního zákazu jaderných
zbraní, je totiž možné pouze prostřednictvím (mezinárodního) práva, které zároveň
položí základ budoucímu mírovému soužití států a povede tak ke zvýšení mezinárodní
bezpečnosti.
Výchozí logika a teoretické zakotvení pracovních hypotéz
Hodnocení úspěšnosti snah o kontrolu jaderného zbrojení, resp. o jaderné
odzbrojení je prakticky vždy nutno zahájit konstatováním, že současný systém není
dokonalý a že nefunguje bez problémů. Důvodem toho je prostý fakt, že ne všechny cíle
se podařilo naplnit, ne všechny státy byly a jsou ochotny přistoupit k existujícím
mezinárodním smlouvám a některé státy od těchto smluv odstoupily nebo porušují
závazky, které na sebe těmito smlouvami přijaly. V drtivé většině případů však existující
smlouvy bez problémů fungují47, což v praxi ukazuje, že většina států vidí cestu
mezinárodního práva a odzbrojení jakožto preferovanou variantu minimalizace rizika do
budoucna.

45
Viz např. klasifikace opatření uvedená v Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological
and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 44 a
násl.
46
Spornost, resp. nejednoznačné hodnocení těchto opatření spočívá v tom, že není možné oběcně určit, zda
zlo způsobené těmito opatřeními není větší než zlo, kterému měla tato opatření zabránit. Jedná se tak
prakticky o případ, kdy je za účelem dosažení, resp. zachování dodržování jedné smlouvy porušena
smlouva jiná (jeden zákon je porušen, aby bylo zajištěno dodržování zákona druhého). Hodnocení je tak
závislé případ od případu. Porušení základních principů mezinárodního práva a Charty OSN by mělo být
až opatřením poslední instance, nicméně pokud existuje oravdu bezprostřední riziko použití jaderné zbraně
a s ním spojené ztráty na životech, je jistě opatřením přijatelným.
47
Velmi přesvědčivě to ukazuje jak v rovině teoretické tak praktické např publikace Walsh, J.: Learning
from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
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Existující negativní hodnocení rovněž mnohdy neberou v úvahu časové hledisko,
tzn. fakt, že jednotlivým státům a mezinárodnímu společenství často trvá několik let,
nebo i několik desítek let, než se plně přizpůsobí novým podmínkám.48 Po uplynutí
nutného přizpůsobovacího období, které může být různé v různých obdobích a může se
lišit i mezi jednotlivými státy, se k jednotlivým snahám na gravitačním principu připojuje
stále více států, protože tím zároveň roste i význam dané smlouvy, resp. daného opatření.
Při hodnocení úspěšnosti bude rovněž důležité porovnání mezi existujícími snahami
probíhajícími "shora" a "zdola".
Teoreticky lze vývoj postojů jednotlivých států k otázce jaderného odzbrojení, a
tím pádem i snah o toto odzbrojení, zhodnotit na základě vzájemného hodnocení tří
alternativ: (1) nákladů jaderné války, resp. jaderné konfrontace, (2) nákladů konvenční
války, resp. konvenční konfrontace za předpokladu, že jaderné zbraně jsou zakázány,
resp. že došlo k úplnému jadernému odzbrojení, a (3) nákladů na obranu v době míru. Do
celkového hodnocení se pak promítá ještě pravděpodobnost vypuknutí (jaderného)
konfliktu, resp. míra či stupeň napětí mezi jednotlivými státy v rámci mezinárodního
společenství. Konkrétní podmínky v jednotlivých státech se pak na základě (často
subjektivního) hodnocení těchto faktorů transformuje do většího či menšího pocitu
ohrožení či naopak bezpečnosti, z čehož potom plyne i tendence k odzbrojování či
naopak zbrojení. Zjednodušeně řečeno je tedy z tohoto pohledu zřejmé, že hlavním
hybatelem tendence ke zbrojení či naopak odzbrojování (a to nejen jaderného) je pocit
ohrožení, resp. existence napětí v mezinárodních vztazích.49
Kauzální vztah mezi (jaderným) odzbrojením a mírem je rovněž oblastí, ve které
se vedou rozsáhlé diskuse jak v rovině vědecké, resp. akademické tak i v rovině politické
a i zde lze v pozadí aktivit jednotlivých států vysledovat pocit ohrožení jako rozhodující
faktor. Argumentace v právě předkládané práci sleduje v zásadě debatu mezi zastánci
úplného (jaderného) odzbrojení a kontroly (jaderného) zbrojení. Zatímco zastánci
odzbrojení ("disarmers") považují odzbrojení na předpoklad dosažení míru, zastánci
kontroly zbrojení ("arms controllers") považují naopak snížení napětí za předpoklad
48

Viz například postupný nárůst počtu signatářů smlouvy NPT, nárůst počtu zón bez jaderných zbraní a
nárůst počtu členů v rámci jednotlivých zón.
49
Freedman, L.: Nuclear Disarmament: The Need for a New Theory, Perspectives, The Lowy Institute for
International Policy, March 2009
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odzbrojení.50 Tyto rozdílné přístupy však vedou z hlediska kauzálního vztahu jaderného
odzbrojení a míru k diametrálně odlišným závěrům. Obě strany se ovšem shodují na tom,
že se bude jednat o postupný a dlouhodobý proces.
Z hlediska tohoto sporu se předkládaná práce přiklání k realistickému pojetí
zastánců kontroly zbrojení, jejichž hlavním argumentem je, že "[v] rámci mezinárodního
společenství je válka jedním z možných důsledků politického soupeření států. Zároveň
zde neexistuje žádná autorita nadřazená jednotlivým státům [ve smyslu nadstátního
donucovacího orgánu, pozn. autora]. V této situaci mají státy pouze jedinou možnost, jak
chránit svoje zájmy, a sice prostřednictvím síly vlastní a síly svých spojenců. Z tohoto
důvodu si státy ponechávají plnou kontrolu nad svými ozbrojenými silami."51 Na základě
této logiky může postupné odzbrojování probíhat pouze na základě předchozího snížení
napětí, resp. uvolnění ve vzájemných vztazích mezi státy.52 Je tedy možné konstatovat,
že "zbrojení je důsledkem, nikoli příčinou politického napětí", a tedy také, že "odzbrojení
může nastat pouze v důsledku politického uvolnění"53. Vzájemná nedůvěra mezi státy
vede rovněž k tomu, že nejschůdnější cestou k dohodě je cesta mezinárodního práva a
mezinárodních smluv a rovněž k tomu, že otázky verifikace a kontroly dodržování
závazků patří stále k nejožehavějším tématům.
Diskuse o dosažení světa bez jaderných zbraní jakožto možného, ale na základě
výše uvedených argumentů nikoli nutného, konečného cíle procesu jaderného
odzbrojování zažívají po nástupu administrativy Baracka Obamy a radikální změně
v kurzu zahraniční politiky Spojených států renesanci54. Do popředí se tedy dostává
50

Viz např. rozbor v Freedman, L.: Nuclear Disarmament: The Need for a New Theory, Perspectives, The
Lowy Institute for International Policy, March 2009, který ukazuje debate mezi nositelem Nobelovy ceny
míru Philipem Noel-Bakerem (zastáncem "odzbrojení") a jeho žákem Hedley Bullem (zastáncem kontroly
zbrojení). Viz např. Noel-Baker, P., Peace and the arms race, Nobel Lecture, December 11, 1959:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1959/noelbakerlecture.html#not28
a
Bull,
H.:
Disarmament and the international system, Australian Journal of Politics & History, Volume 5, Issue 1
(May 1959), pp 41-50.
51
Bull, H.: Disarmament and the international system, Australian Journal of Politics & History, Volume 5,
Issue 1 (May 1959), pp 41-50, cit. in. Freedman, L.: Nuclear Disarmament: The Need for a New Theory,
Perspectives, The Lowy Institute for International Policy, March 2009, str. 4.
52
Důkazem toho budiž celá tato práce.
53
Freedman, L.: Nuclear Disarmament: The Need for a New Theory, Perspectives, The Lowy Institute for
International Policy, March 2009, str. 4.
54
Svým způsobem navazuje Obama nyní na dalšího držitele Nobelovy ceny míru Philipa Noel-Bakera,
který byl významným zastáncem úplného jaderného odzbrojení i v době vrcholících závodů ve zbrojení.
Viz Noel-Baker, P., Peace and the arms race, Nobel Lecture, December 11, 1959:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1959/noelbakerlecture.html#not28
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otázka zda je současná úroveň zbrojení spíše stabilizačním či destabilizačním faktorem.
Z pohledu zastánců úplného odzbrojení se jedná o destabilizující faktor, z pohledu
zastánců kontroly zbrojení naopak o faktor stabilizující, byť se jedná o "rovnováhu
strachu" či "vzájemně zaručené zničení"55. Zastánci kontroly zbrojení, k nimž se
předkládaná práce přiklání i v této otázce, zároveň dodávají, že ačkoli tento stav není
uspokojivý, není možné doufat v jeho opuštění do doby, než se vytvoří dostatečná důvěra
v nějaký nový systém. Než k tomu ovšem dojde, je velmi nepravděpodobné, že by se
státy dohodly na kompletním jaderném odzbrojení. Tento postoj je přitom plně
racionální, resp. jinými slovy přístoupení ke kompletnímu (jadernému) odzbrojení by za
současných podmínek v mezinárodních vztazích racionální nebylo.56

A.6 Přehled literatury, východiska a stav
dosavadního bádání
Zájem o problematiku kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení je
poměrně velký, z čehož pramení i poměrně obsáhlá dostupná literatura. Tento zájem však
není v čase konstantní a s novou vlnou zájmu se lze setkat prakticky pokaždé, kdy dojde
na poli kontroly jaderného zbrojení, resp. jaderného odzbrojení k nějaké významnější (a
často negativní) události. Vlna zájmu, která nastala například po prodloužení Smlouvy
o nešíření jaderných zbraní NPT na neurčito v roce 1995, resp. po podpisu Smlouvy
o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT v roce 1996, byla mnohem menší než reakce
na odhalení utajovaného iráckého jaderného programu po první válce v Zálivu, po
indických a pákistánských jaderných testech v roce 1998 nebo po odstoupení KLDR od
Smlouvy NPT v roce 2003 a jejím jaderném testu v roce 2006. Stalo se tak již takřka
pravidlem, že negativní zprávy vzbuzují mnohem větší ohlas než ty pozitivní, což lze na
druhou stranu opět chápat vzhledem k riziku, které plyne z jaderných zbraní a jejich
možného použití.

55

Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999
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Kromě tohoto charakteristického znaku lze v posledních letech v literatuře
vystopovat několik dalších trendů. I v literatuře např. začíná být patrný fakt, že se
vyčerpal pozitivní dopad konce studené války a především po 11. září a následné politice
George W. Bushe se v literatuře začaly projevovat skeptičtější tendence. Ty vyznívají
kontrastně zejména v porovnání s první polovinou 90. let a úspěchy v té době
dosaženými. Pomalu rovněž vyprchala naděje, že se jaderné státy v souvislosti s novým
světovým pořádkem vzdají svých jaderných arzenálů. Diskuse se naopak v poslední době
stáčí k tématům problematiky nešíření jaderných zbraní, zejména v souvislosti s děním
v Íránu a Severní Koreji. V této souvislosti bude zajímavé sledovat vývojové tendence
s předpokládanou zásadní změnou politického kurzu po nástupu Baracka Obamy.
Další trend, který už byl částečně naznačen, se pojí s hodnocením plnění
jednotlivých smluv. Zde se převážná část literatury zabývá problémem efektivní
verifikace a identifikace případného porušování jednotlivých smluv a hledáním vhodné
reakce na tato porušení. V širším slova smyslu se literatura víceméně soustředí na
zdokonalení, resp. zefektivnění existujícího rámce a jen velmi malá část se zabývá
možnými novými nástroji, resp. smlouvami v oblasti kontroly jaderného zbrojení a
jaderného odzbrojení.
V souvislosti s činností ad hoc skupin, jejichž činnost se odehrává většinou mimo
existující právní rámec kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení, se pozornost
přesouvá i k těmto skupinám. V porovnání s mezinárodními organizacemi a existujícími
smluvními režimy se přitom jedná o poměrně nový prvek, což částečně vysvětluje zájem
zejména o činnost koalic a skupin vedených Spojenými státy.
Významnou tendencí v literatuře je i zvýšený zájem o jednotlivé země, resp.
snaha o specifický přístup uplatňovaný k některým z nich. Příklady zemí v konkrétních
geografických a historických souvislostech tak získávají stále větší převahu nad snahami
hledat univerzální řešení, resp. zabývat se danými problémy na globální úrovni.
V poslední době lze v souvislosti s narůstajícím významem nestátních aktérů
pozorovat i nárůst literatury zabývající se tímto novým fenoménem. Pozornost se
soustředí především na možnosti těchto skupin získat přístup k jaderným zbraním a
56

Viz také Bull, H.: Disarmament and the international system, Australian Journal of Politics & History,
Volume 5, Issue 1 (May 1959), pp 41-50 cit. in Freedman, L.: Nuclear Disarmament: The Need for a New
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dalším zbraním hromadného ničení a také na možné vazby mezi státy a nestátními aktéry
působícími na jejich území. I přes vzrůstající zájem o nestátní aktéry však má z hlediska
množství jednoznačnou

převahu

literatura zabývající se jadernými programy

jednotlivých států.
Velmi významným trendem z hlediska literatury je i dostupnost informací, studií
a dalších zdrojů online. Zdroje, které jsou k dispozici online, tvoří vhodný doplněk
k tištěné literatuře, zejména z hlediska aktuálnosti informací a možnosti rychlejší (a méně
nákladné) aktualizace. V porovnání s tištěnými zdroji se však vyznačují o něco nižším
důrazem na stylistickou kvalitu a profesionální zpracování dané práce. Není možné
předpokládat, že by online publikace plně nahradily tištěné, mohou je však velmi vhodně
doplňovat, zejména v oblastech, kde je nutné klást velký důraz na aktuálnost informací.

A.6.1 Jednotlivé přístupy k problematice kontroly jaderného
zbrojení a jaderného odzbrojení
V rámci literatury týkající se problematiky kontroly jaderného zbrojení a
jaderného odzbrojení lze z metodologického hlediska rozlišit čtyři základní přístupy
charakterizované čtyřmi základními druhy, resp. typy dostupné literatury. Těmito typy
jsou (1) deskriptivní literatura, (2) prediktivní literatura, (3) normativní, resp.
preskriptivní literatura a (4) vzdělávací literatura57.
Deskriptivní literatura
Deskriptivní literatura je z těchto čtyř druhů jednoznačně nejobsáhlejší, protože
existuje množství studií týkajících se jaderných programů jednotlivých jaderných států i
jaderných zbraní jakožto celku. Tyto publikace mohou být buď produktem činnosti
mezinárodních organizací, resp. mezinárodních vědeckých, resp. akademických skupin,
nebo se mohou opírat např. o informace zpravodajských služeb jednotlivých států. Cílem
deskriptivní literatury je popis, a to často nejen popis samotných aktivit, ale i pozadí
jednotlivých procesů. Publikace se snaží porozumět, resp. podat vysvětlení důvodů,

Theory, Perspectives, The Lowy Institute for International Policy, March 2009
57
Uvedené rozdělení není možné chápat jako striktní, ale spíše pomocné kritérium, protože řada publikací
by se dala zařadit do více než jedné kategorie. Viz také např. Review of Recent Literature on WMD Arms
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motivace a okolností, které vedly k určitému rozhodnutí. Z tohoto hlediska se jedná
o zdroje, které mohou zůstat aktuální, resp. relevantní i po poměrně dlouhou dobu58.
Z hlediska spolehlivosti informací je však třeba se zdroji tohoto typu zacházet
opatrně, protože je možné rozlišovat tři úrovně spolehlivosti informací59 obsažených
v těchto zdrojích a vždy je třeba mít na paměti, jaký typ informací se v dané literatuře
vyskytuje. První typ informací je možné považovat za zaručeně pravdivý, protože se
jedná o volně dostupné a všeobecně známé informace, které se nikdo ani nesnaží skrýt.
Druhý typ informací lze považovat za pravdivý z toho důvodu, že se jedná o konsenzus
expertů na danou oblast, nicméně zcela spolehlivé důkazy pro tato tvrzení (volně)
k dispozici nejsou. Informace tohoto typu jsou považovány za v zásadě pravdivé,
nicméně ne zcela zřejmé. Třetí typ informací jsou tvrzení, která jsou neověřená, nicméně
jejich pravdivost je v zásadě možná. Neexistují přitom přímé důkazy, které by mohly
dané tvrzení vyvrátit, ale ani potvrdit, a pravdivost těchto tvrzení je vyvozována z důkazů
nepřímých.
Prediktivní literatura
Prediktivní literatura se naproti tomu nesnaží o popis, ale o vytvoření teorií či
vzorců chování, kterými by mohla objasnit (obecné) chování jednotlivých států a dalších
aktérů a svým způsobem tak nahradit informace, které nejsou k dispozici. Z praktického
hlediska se jedná o pokus o objasnění určitého chování v minulosti, nebo pokus
o predikci tohoto chování do budoucna. Na základě obecné teorie a dostupných
informací se pak autoři snaží odvodit další možný vývoj. Konkrétním příkladem tohoto
typu literatury mohou být studie, které se zaměřují na zodpovězení otázky, proč se
jednotlivé státy snaží, nebo naopak nesnaží získat jaderné zbraně60.

Control, Disarmament and Non-Proliferation, Stockholm International Peace Research Intitute (SIPRI),
Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 1, May 2004.
58
Příklady takovýchto publikací mohou být např. Lewis, J. W., Litai, X.: China Builds the Bomb, Stanford
University Press: Stanford CA, 1988, resp. Cohen, A.: Israel and the Bomb, Columbia University Press:
New York NY, 1998.
59
Review of Recent Literature on WMD Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation, Stockholm
International Peace Research Intitute (SIPRI), Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper
no. 1, May 2004.
60
Viz např. rozbor v Sagan, S.: Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a
Bomb, International Security, No. 3, Vol. 21, Winter 1996/1997, str. 63 a násl.
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Normativní literatura
Třetí oblast přístupu k literatuře se dá označit jako normativní a zaměřuje se na
zpracování doporučení zaměřených na vlády, mezinárodní organizace a další politické či
vojenské orgány. Díla v této oblasti se většinou snaží propagovat určitou myšlenku nebo
prostřednictvím argumentů podpořit určité chování, resp. dosažení určitých změn. Tyto
publikace rovněž často propagují názory institucí, kterými jsou sponzorovány61. To však
neznamená, že normativní soudy nemůže obshovat i literatura vědecká, která je do
značné míry deskriptivní, případně prediktivní.
Vzdělávací literatura
Poslední, čtvrtou oblastí literatury je literatura vzdělávací, která je zaměřena
především na osvětu. Za vznikem tohoto relativně samostatného okruhu prací stojí
především snaha OSN o vytvoření širšího povědomí o problematice jaderného odzbrojení
a šíření jaderných zbraní. Popularizace tohoto tématu, zejména mezi akademickou a
odbornou veřejností, rovněž přispívá k většímu porozumění v těchto otázkách a tím i
k dosažení cílů v podobě (postupného) jaderného odzbrojení.
Právě předkládanou práci je možné částečně zařadit do okruhu literatury
deskriptivní a částečně do okruhu literatury vzdělávací. Deskriptivní je práce samotnou
svou povahou a pojetím, protože se snaží nastínit komplexní pohled na problematiku
širšího pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení. Je samozřejmé, že
v práci obdobného typu a rozsahu se není možné vyhnout určitým normativním soudům,
zejména při závěrečné syntetizaci, nicméně předkládaná práce se snaží tyto soudy vždy
opřít o zdokumentovaná fakta. Element vzdělávací lze pak v práci dokumentovat na
stavbě a struktuře práce samotné, která z obecné roviny rozvádí jednotlivé zpracovávané
oblasti do detailů, aby je poté opět shrnula a syntetizovala do obecnějších závěrů.

61

Klasickým příkladem jsou např. díla různých komisí zabývajících se otázkami souvisejícími s kontrolou
jaderného zbrojení a s jaderným odzbrojením, např. Common Security, kterou zpracovala v roce 1982
skupina okolo Olofa Palmeho, Report of the Canberra Commission on the Elimination of Nuclear
Weapons z roku 1996, sponzorované australskou vládou, a v neposlední řadě publikace Weapons of
Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms z dílny Weapons of Mass
Destruction Commission pod vedením Hanse Blixe z roku 2006. Tato Komise byla založena na sklonku
roku 2003 z iniciativy tragicky zesnulé švédské ministryně zahraničí Anny Lindth s hlavním cílem znovu
podpořit v té době slábnoucí snahy o pokrok v kontrole jaderného zbrojení a v jaderném odzbrojení.
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A.6.2 Stručný přehled literatury v jednotlivých studovaných
oblastech
Základem pro zpracování této práce bylo především studium dostupné literatury a
dalších informačních zdrojů. Celkově lze tyto materiály rozdělit do tří základních skupin:
1. Primární literatura, resp. primární prameny tvoří vzhledem k tématu práce velmi
důležitou součást literatury. Jedná se především o texty analyzovaných smluv a
výklad k těmto textům. Mezi primární zdroje lze pak zařadit i další ryze
faktografický materiál, jakým byly například ročenky či publikace vydávané
jednotlivými institucemi zabývajícími se jaderným odzbrojením. Za všechny
jmenujme stockholmský institut SIPRI (Stockholm International Peace Research
Institute) nebo Heidelberg Insitute for International Conflict Research. Dalšími
zdroji byly podkladové materiály pro rozhodování na půdě národních i
mezinárodních organizací (např. podklady pro americký Kongres nebo podklady
projednávané, resp. publikované na půdě OSN (zejména ročenka United Nations
Disarmament Yearbook), případně na pravidelných konferencích o přezkoumání
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní). Do primární literatury by se daly zařadit i
nejrůznější manuály obsahující detailní technický popis některých aspektů kontroly
zbrojení a odzbrojení, jako je například verifikace či některé procedurální otázky.
2. Sekundární literatura zahrnuje prakticky všechny zdroje od poměrně rozsáhlých
monografií poskytujících komplexní pohled na problematiku jaderných zbraní až po
relativně stručné články týkající se velmi specifických témat. Vzhledem ke
globálnímu zaměření práce a poměrně obtížné dostupnosti specifických zdrojů
v češtině je naprostá většina použitých zdrojů v angličtině jakožto oficiálním jazyce
většiny mezinárodních organizací.
3. Internetové informační zdroje a portály organizací a institucí zabývajících se
kontrolou jaderného a jaderným odzbrojením byly třetím významným zdrojem
informací. Tento zdroj byl důležitý zejména ve velmi specifických případech, kdy
konkrétní informace nebyly v primární ani sekundární literatuře k dispozici,
případně byly jen velmi obtížně dohledatelné.
Komise měla především vytyčit směry a cíle dalšího úsilí, které by výrazně přispěly k zajištění vyšší
mezinárodní bezpečnosti. Důležitým prvkem činnosti komise byla a je i její nezávislost.
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Práce s literaturou nebyla při zpracovávání tématu souvisejícího s kontrolou
jaderného zbrojení a s jaderným odzbrojením vždy jednoduchá. Pomineme-li fakt, že toto
téma stále ještě není v češtině kompletně, resp. komplexně zpracováno, a že bylo tedy
nutné vycházet převážně ze zahraniční literatury, byla hlavním problémem komplexita,
resp. různorodost celého tématu a také nutnost odlišit publikace vědecké, resp. popisné
od publikací normativních, resp. hodnotících. Předkládaná práce se přitom snaží
o udržení převážně vědeckého přístupu a k určitému hodnocení se uchyluje pouze při
analýze významu jednotlivých dosažených dohod a kroků a jejich relevance pro možný
budoucí vývoj. Práce se rovněž snaží o eliminaci historického či ideologického zabarvení
některých zdrojů, především těch z období studené války, a snaží se aplikovat striktně
neutrální pohled na danou problematiku. Různorodost a komplexita zpracovávaného
tématu vedly spolu s poměrně dlouhým analyzovaným obdobím rovněž k drobným
problémům s terminologií, která se v čase nevyhnutelně vyvíjela.
Z hlediska konkrétního zaměření lze studovanou literaturu62 rozdělit na část, která
se zabývá jadernými zbraněmi, resp. jaderným odzbrojením obecně, případně rovněž
v kontextu ostatních zbraní hromadného ničení, a na část, která se zabývá přímo
konkrétními oblastmi širšího pojetí jaderného odzbrojení, resp. jeho jednotlivými pilíři.
Literatura týkající se jaderných zbraní obecně a v kontextu dalších zbraní
hromadného ničení
Mezi díla zabývající se tématem kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení průřezově lze zařadit především publikace H. Athanasopulose "Nuclear
Disarmament in International Law" (2000), D. B. Thomsona "A Guide to Nuclear Arms
Control Treaties" (1999) a také závěrečnou zprávu stockholmské Weapons of Mass
Destruction Commission nazvanou "Weapons of Terror" (2006), která se na základě
série 46 navržených opatření pokouší nastínit palčivé otázky týkající se zbraní
hromadného ničení a navrhuje jejich praktické řešení. Jak však práce samotná hned
v úvodu konstatuje, nebylo v době jejího vydání pro navržená opatření vhodné
mezinárodně politické klima. Průřezově se daným tématům věnuje rovněž např.
publikace S. Tullia a T. Schmallbergera "Coming to Terms with Security: A Lexicon for

62

V tomto smyslu pouze monografie a vybrané články, nikoli primární literaturu.
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Arms Control, Disarmament and Confidence-Building", která se z popisně-technického
hlediska soustředí především na otázky verifikace, stejně jako dílo S. Fettera "Verifying
Nuclear Disarmament, Pragmatic steps toward ideal objectives" (1996), která se naopak
snaží poskytnout pragmatický návod k řešení problémů. Kromě uvedených příkladů by
do této kategorie náležely i některé učebnice mezinárodního práva, které se na
problematiku jaderných zbraní a jaderného odzbrojení dívají komplexně.
Literatura týkající se zákazu zkoušek jaderných zbraní
Zákazu zkoušek jaderných zbraní se soudobá literatura věnuje především
v souvislosti se Smlouvou CTBT a problémy při jejím vstupu v platnost. To
dokumentuje i následující výčet několika vybraných publikací na toto téma, např. dvě
studie J. Medalii "Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments"
(2008) a "Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments" (2008), které
slouží jako podklady pro americký Kongres a jejichž cílem je nestranně shrnout a
představit existující argumenty v diskusi o Smlouvě CTBT a její ratifikaci, a dále pak
publikace A. Austa "A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
(CTBT)" (2008), G. A. MacLeana "Advancing the Comprehensive (Nuclear) Test-Ban
Treaty: Capabilities, implementation, and Entry into Force" (2002) či W. Pedena a F.
Hilla "Testing the Test Ban Treaty, CTBT: Passing the Test" (2006). Poslední tři zmíněné
práce se zabývají spíše pokusy o ratifikaci Smlouvy CTBT, předkládají argumenty pro
tento krok a navrhují způsoby, jak by tohoto kroku mohlo být dosaženo.
Literatura týkající se nešíření jaderných zbraní a zón bez jaderných zbraní
Množství literatury týkající se nešíření zbraní hromadného ničení a zón bez
jaderných zbraní je velmi rozsáhlé. Z literatury zabývající se přímo nešířením jaderných
zbraní, resp. přímo smlouvou NPT a problémy s ní spojenými jmenujme alespoň díla H.
Müllera a R. Kokoskiho "The Non-Proliferation Treaty: Political and Technological
Prospects and Dangers in 1990" (1990), G. Perkoviche "Princples for Reforming the
Nuclear Order" (2008), J. Walshe "Learning from Past Success: The NPT and the Future
of Non-proliferation" (2006), které velmi přesvědčivým způsobem ukazuje skutečný
přínos Smlouvy NPT a které navrhuje zcela jiný pohled na hodnocení úspěšnosti
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mezinárodních odzbrojovacích smluv, dílo C. Applegarthové a R. Tysonové "Major
Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A Resource Guide" (2005),
D. Kriegera a S. Ongové "Back to Basics: Reviving Nuclear Disarmament in the NonProliferation Regime" (2005) či J. Deana "Reviving the Non-Proliferation Regime"
(2004). Všechna tato díla se snaží svým způsobem reagovat na aktuální problémy
spojené s fungováním režimu NPT a navrhují opatření k jejich řešení. Kromě těchto děl
se režimu nešíření jaderných zbraní a Smlouvě o nešíření jaderných zbraní NPT věnuje i
řada dalších studií z pera členů Weapons of Mass Destruction Commission z let 2004 až
2006.
Z literatury týkající se zón bez jaderných zbraní lze za klíčové považovat
publikace J. Goldblata "Nuclear-Weapon-Free Zones: A History and Assessment" (1997)
a S. Parrishe a J. Du Preeze "Nuclear-Weapon-Free Zones Still a Useful Disarmament
and Non-Prolifaration Toll?" (2004), který ukazuje důležitost snah o nešíření jaderných
zbraní "zdola", tedy od jednotlivých států. Z hlediska studia je pak velmi užitečný i
příspěvek editovaný T. Raufem nazvaný jednoduše "Nuclear-Weapon-Free Zones"
(1997), který je vynikající komparativní analýzou jednotlivých zón bez jadených zbraní a
poskytuje nestranný pohled na mezinárodněprávní a technické otázky jejich fungování..
Literatura týkající se snižování počtu jaderných zbraní
Vzhledem k závažnosti tématu omezování a snižování počtu jaderných zbraní
především v době studené války je literatura na toto téma velmi obsáhlá. Kromě výše
uvedených průřezových prací jmenujme proto za všechny pouze publikace G. Bunna
"Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians" (1992), C.
Blackera a G. Duffyové "International Arms Control: Issues and Agreements" (1984),
M. Krepona "Needed: a Comprehensive Framework for Eliminating WMD" (2004) a A.
Schaperové "Transparency and Secrecy in Nuclear Weapons" (2005).
Další specifické oblasti literatury
Z dalších témat se předkládaná práce zabývá především proliferací nosičů
jaderných zbraní a kontrolou, resp. zákazem výroby štěpného materiálu pro vojenské
účely. Tématem proliferace nosičů se zabývají např. dvě publikace editované L.
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Spectorem "International Perspectives on Missile Proliferation and Defenses" a "Missile
Proliferation and Defences: Problems and Prospects" či M. Smith ve své studii "Missing
Piece and Gordian Knot: Missile Non-Proliferation" (2005).
Pokusy o zákaz výroby štěpného materiálu pro vojenské účely se zabývají např.
B. Chow, R. Speier a S. Jones ve svém díle "The Proposed Fissile Material Production
Cutoff: Next Steps" (1995) či J. Du Preez ve své studii "The Future of a Treaty Banning
Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still Relevant?" (2004).
Kompletní seznam použitých pramenů a literatury je uveden na konci práce
v dodatkové části D.
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B.
Hlavní část
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B.1 Úloha OSN a dalších mezinárodních
organizací v procesu úpravy a regulace
jaderného zbrojení a odzbrojení
Otázky kontroly a regulace zbrojení a odzbrojení patří v rámci mezinárodních
vztahů k nejožehavějším tématům zejména díky svému velkému mezinárodněpolitickému a vojensko-strategickému významu. Tyto otázky je samozřejmě možné řešit
na nejrůznějších bázích počínaje unilaterální, přes bilaterální, regionální až po globální
iniciativy. Vzhledem k povaze mezinárodních vztahů jsou tedy hlavními aktéry
v otázkách jaderného zbrojení a odzbrojení mezinárodní organizace a také jednotlivé
státy. Podobně lze existující i navrhované iniciativy v této oblasti rozdělit na právně
závazné a právně nezávazné.
Multilaterální mezinárodní aktivity týkající se kontroly a regulace jaderného
zbrojení a odzbrojení spadají většinou do kompetencí některé z mezinárodních
organizací, které je v této souvislosti možné rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou
organizace zřízené na základě samostatné mezinárodní smlouvy, tj. bez přímé souvislosti
s oblastí zbrojení a odzbrojení, resp. bez souvislosti s jakoukoli smlouvou o regulaci
v těchto oblastech. Činnost těchto organizací se tedy netýká pouze činností souvisejících
s kontrolou (jaderného) zbrojení a odzbrojení, případně s kontrolou dodržování určité
mezinárodní smlouvy, ale mnohdy má mnohem širší záběr63. Do první kategorie
organizací patří především Organizace spojených národů, která z mezinárodněprávního
hlediska usiluje o dosažení úplného jaderného odzbrojení na globální úrovni již od svého
založení v roce 1945. Další důležitou organizací, která provádí kontrolu smluv o regulaci
zbrojení, je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), založená v roce 1956.
Do její kompetence spadá především Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT z roku
1968 a rovněž některé smlouvy týkající se vytváření regionálních zón bez jaderných
zbraní.
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Druhým typem jsou pak organizace založené přímo na základě konkrétní
mezinárodní smlouvy o regulaci zbrojení a odzbrojení a za účelem kontrolování plnění
právě a jen této smlouvy. Činnost tohoto typu organizací je tedy zcela specificky
vymezená danou mezinárodní smlouvou. Takovouto organizací je například Agentura
pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe, založená na základě Smlouvy o zákazu
jaderných zbraní v Latinské Americe z roku 1967, nebo Organizace pro úplný zákaz
jaderných zkoušek CTBTO, založená v roce 1996. Členy těchto organizací jsou smluvní
strany dané mezinárodní dohody64.
Pro provádění dohledu či kontroly oběma typy organizací je nezbytná speciální
dohoda mezi státem a organizací, nejčastěji ve formě přistoupení státu k dané
mezinárodní smlouvě formou ratifikace. Ustanovení dané smlouvy se tak stávají pro
ratifikující státy závaznými. Vlády jednotlivých států jsou si vědomy faktu, že právně
závazné mezinárodní smlouvy jsou v oblasti kontroly zbrojení a odzbrojení zcela
nepostradatelné. Také proto tvoří multilaterální mezinárodní smlouvy jeden ze
základních pilířů současné podoby mezinárodních vztahů a posilují v oblasti kontroly
zbrojení a odzbrojení jeho pravidla.
Existuje množství důvodů, proč se státy snaží dávat právní rámec svému chování
a chování ostatních států v mezinárodním společenství prostřednictvím mezinárodních
smluv. Tyto důvody se ještě posilují v případě smluv univerzálních, ke kterým se řadí i
nejdůležitější smlouvy v oblasti kontroly a regulace jaderného zbrojení a odzbrojení, tedy
Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT a Smlouva o úplném zákazu jaderných
zkoušek CTBT65. Tyto smlouvy stanovují státům v rámci mezinárodního společenství
jasná pravidla chování, která jsou závazná pro všechny státy. Účast při jejich sjednávání
rovněž umožňuje státům snadněji se ztotožnit s danou smlouvou, resp. s jejím obsahem, a
respektovat její pravidla. Toto dodržování pravidel, často spojené s přesně definovanými
procedurami, zvyšuje kredibilitu daného státu či režimu v rámci mezinárodního
63
Viz např. Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub,
London, 2000, resp. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
64
Viz např. Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
65
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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společenství a je výrazem vůle přispět k dosažení vytyčeného cíle. Ratifikace dané
mezinárodní smlouvy v souladu s ústavním pořádkem jednotlivých zemí také přispívá ke
zvyšování povědomí o těchto smlouvách v jednotlivých státech66.
Práva a povinnosti stanovené mezinárodními smlouvami a kontrolované
mezinárodními organizacemi dávají mezinárodnímu společenství stabilitu zejména díky
tomu, že státy jsou ve většině případů schopny předvídat, resp. předpokládat chování
ostatních států v souladu s platnými smlouvami. Smlouvy však rovněž poskytují ochranu
před svévolným zneužíváním síly některými státy a před obviněními z činností
ohrožujících mezinárodní mír a bezpečnost67. Mezinárodní smlouvy v oblasti kontroly a
regulace jaderného zbrojení a odzbrojení kromě pravidel chování rovněž zpravidla
obsahují kontrolní mechanismy, tedy ustanovení týkající se monitoringu a verifikace
dodržování těchto smluv, formy urovnávání sporů a provádění případných obsahových
úprav v těchto smlouvách.

B.1.1 Systém organizací OSN a jejich historie a činnost na poli
kontroly zbrojení a odzbrojení
Organizace spojených národů OSN (United Nations, UN) patří mezi
nejdůležitější mezinárodní organizace vůbec. Od svého vzniku v roce 1945 považuje
OSN všestranné odzbrojení a omezení zbrojení za stěžejní předpoklad zachování míru a
bezpečnosti ve světě, což jsou všeobecné cíle této organizace. Charta OSN položila
základ pro nový mezinárodněprávní pořádek po druhé světové válce a vymezila role
hlavních orgánů, tedy Valného shromáždění a Rady bezpečnosti. Klíčová funkce
v oblasti určování obecných zásad k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, jimiž
se má řídit odzbrojení a úprava zbrojení, připadla Valnému shromáždění. Rada
bezpečnosti je pak stále spíše nástrojem výkonným a místem řešení sporů. Díky svým
pravidlům a svému složení však v otázkách kontroly zbrojení a odzbrojení nebyla a není
příliš úspěšná, resp. funkční.

66

Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London,
2000.
67
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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Charta OSN, jakožto zakládající dokument této organizace, byla paradoxně
přijata jen několik týdnů před prvním svržením jaderných zbraní na Hirošimu a Nagasaki
a tento akt znamenal de facto narušení právních principů zakotvených v této Chartě68, i
když v ní nejsou zbraně hromadného ničení explicitně zmíněny. Otázka jaderných zbraní
se tak prakticky okamžitě dostala na pořad jednání OSN. V době jaderného monopolu a
těsně po skončení druhé světové války se však prezident Truman nechtěl vlastnictví
jaderných zbraní vzdát a už během roku 1945 odmítl návrh některých členů svého
kabinetu na vytvoření mechanismu mezinárodní kontroly mírového využití atomové
energie. Hlavním důvodem tohoto odmítnutí byl předpoklad, že americký monopol na
vývoj atomové bomby bude trvat minimálně následující dvě desetiletí69. Ve skutečnosti
však trval pouze do roku 1949. Svět mezitím stanul na prahu studené války a stal se
svědkem startujících závodů v jaderném zbrojení.
Postoj prezidenta Trumana byl však do značné míry pochopitelný, uvážíme-li
tehdejší mezinárodně politickou situaci. Podobné postoje se navíc v historii opakují
poměrně často a vlády se často brání zakládání nových mezinárodních organizací. Hlavní
obava přitom pramení ze ztráty moci či vlivu a přesunu rozhodování v některých
otázkách z národní úrovně, kterou kontrolují, na mezinárodní úroveň, kterou kontrolovat
nemohou. Na jedné straně zde existuje strach z toho, že se mezinárodní organizace
stanou příliš silnými, a na straně druhé obavy z toho, že tyto organizace budou příliš
slabé, aby dokázaly řídit chování všech států. V otázkách role mezinárodních organizací
se tedy mísí podezíravost se skepsí, což pro citlivé otázky jaderného zbrojení a
odzbrojení platí dvojnásob. Obecné normy chování definované mezinárodními
organizacemi však mají svůj význam, zejména z hlediska vlivu na skutečné chování
států, a tento význam v dnešním světě zřejmě dále poroste70.

68

Toto tvrzení je ovšem pravdivé pouze za předpokladu, přijmeme-li myšlenku, že svržení atomových
bomb na Japonsko bylo (alespoň částečně) demonstrací síly vůči Sovětskému svazu. Nelze však zapomínat
na to, že v té době se mnohé země včetně USA a Japonska stále ještě nacházely ve válečném stavu a že
bombardování Hirošimy a Nagasaki mohlo paradoxně zabránit mnohem větším ztrátám, ke kterým mohlo
dojít v případě nutnosti invaze do Japonska.
69
Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First Forty Years, Vienna : The Agency,
1997.
70
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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Komise pro atomovou energii (United Nations Atomic Energy Commission,
UNAEC)
Význam existence jaderných zbraní se projevil v činnosti OSN již v roce 1945,
kdy byla přijata vůbec první rezoluce Valného shromáždění zabývající se "problémy
pramenícími z objevení jaderné energie" a volající po "eliminaci všech existujících
jaderných zbraní v arzenálech jednotlivých států [tj. v té době pouze Spojených států] a
dalších zbraní schopných hromadného ničení"71, na jejímž základě byla založena i
Komise pro atomovou energii. Jejím hlavním cílem bylo zajistit využití atomové energie
pouze pro mírové účely. Na pozadí narůstajícího konfliktu mezi USA a SSSR tak
iniciativu ve věci kontroly jaderného zbrojení převzala v roce 1946 právě OSN. V roce
1946 pak byla Valným shromážděním přijata rezoluce vyzývající k úplnému jadernému
odzbrojení72.
Na prvním zasedání Komise pro atomovou energii v roce 1946 předložily
Spojené státy tzv. Baruchův plán na likvidaci všech jaderných zbraní. Plán vyzýval
k vytvoření mezinárodní orgánu pro dohled nad rozvojem a využitím atomové energie.
Tento orgán by měl monopol na veškeré aktivity týkající se využití atomové energie a
požíval by právo na inspekce, řízení a udílení povolení k nakládání s atomovou energií.
Zakazoval užití atomové nálože jako vojenské zbraně a nařizoval zničení veškerých
existujících jaderných zbraní. Součástí návrhu byl i systém sankcí, které by mohly být
v případě nerespektování výše zmíněných pravidel uvaleny většinou hlasů v Radě
bezpečnosti OSN, bez možnosti využití práva veta v těchto otázkách73. Tento plán byl
první výraznou snahou o posílení role mezinárodního společenství v otázce kontroly
jaderného zbrojení.
Přestože byl Baruchův plán v roce 1946 Valným shromážděním OSN přijat,
SSSR a jeho spojenci ho nakonec odmítli. Na druhém zasedání Komise pro atomovou
energii SSSR představil svůj vlastní protinávrh na jaderné odzbrojení a kontrolu využití
atomové energie, tzv. Gromykův plán. Ten předpokládal dvě následující etapy: V první

71

United Nations General Assembly Resolution 1 session 1 Establishment of a Commission to Deal with
the Problems Raised by the Discovery of Atomic Energy on 24 January 1946.
http://www.undemocracy.com/A-RES-1(I).pdf
72
United Nations General Assembly Resolution 41 session 1 Principles governing the general regulation
and reduction of Armaments on 14 December 1946. http://www.undemocracy.com/A-RES-41(I).pdf
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fázi mělo dojít k uzavření mezinárodní dohody o zákazu výroby a používání jaderných
zbraní. Smlouva měla obsahovat i sankce za porušení této dohody. Ve druhé fázi měly
vzniknout dva výbory v rámci OSN. První by se zabýval výměnou vědeckých informací
v oblasti atomové energie a druhý se měl zabývat porušováním výše zmíněné dohody.
Gromykův plán vyžadoval zničení všech existujících jaderných zbraní do tří měsíců od
vstupu dohody v platnost74.
Pro USA byl samozřejmě tento plán nepřijatelný. Nechtěly se vzdát svého
jaderného monopolu ještě předtím, než začne efektivně působit nějaký mezinárodní
orgán pro kontrolu atomové energie a bude schopen důkladně kontrolovat sovětské
aktivity v této oblasti. Z dnešního pohledu je zřejmé, že jak Baruchův, tak Gromykův
plán nebyly ve své době realistickými návrhy, jak řešit problematiku jaderného
odzbrojení a kontrolu využívání atomové energie. Oba návrhy ztroskotaly na nedostatku
důvěry a dobré vůle mezi supervelmocemi, což se stalo na dlouhou dobu hlavním
negativním faktorem ovlivňujícím celý proces odzbrojení. Právě díky vetu Sovětského
svazu ztroskotaly na půdě OSN prakticky i všechny následující iniciativy na mezinárodní
kontrolu využití atomové energie a likvidaci jaderných zbraní.75 Komise již od roku 1949
prakticky nefungovala a v roce 1952 pak došlo k jejímu formálnímu rozpuštění.76
Výbor pro odzbrojení a Komise OSN pro odzbrojení
Další snahy OSN posunout proces jaderného odzbrojení z mrtvého bodu spadají
do roku 1952, kdy Valné shromáždění OSN vytvořilo dva přidružené orgány pro otázky
odzbrojení: Výbor pro odzbrojení a Komisi OSN pro odzbrojení, která měla nahradit
rozpuštěnou Komisi pro atomovou energii77. Mandát Výboru pro odzbrojení se týkal

73
McGeorge, B.: Danger and Survival: Choices About the Bomb in the First Fifty Years, New York,
Vintage Books, 1988, str. 176–184.
74
Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First Forty Years, Vienna : The Agency,
1997.
75
Důvodem častého využívání práva veta ze strany Sovětského svazu byl prostý fakt, že Spojené státy
měly v té době stale ještě v oblasti jaderných zbraní výraznou převahu. Sovětský svaz je však v tomto
ohledu postupně doháněl. Přistoupit na likvidaci jaderných zbraní dříve, než bude dosaženo technologické
parity se Spojenými státy, proto bylo pro Sovětský svaz z vojenskopolitického hlediska nepřijatelné. Viz
např. debata v Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford
University Press, Stanford, California, 1992.
76
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
77
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všech otázek týkajících se odzbrojení a scházel se v rámci řádného zasedání. Jeho činnost
však spočívala spíše v poskytování materiální a administrativní pomoci při realizaci
odzbrojovacích programů, v podpoře regionálních odzbrojovacích snah atp. Nebylo to
však fórum, kde by se připravovaly a projednávaly důležité návrhy týkající se kontroly
jaderného zbrojení a odzbrojení. Komise OSN pro odzbrojení je koncipována jako
specializovaný poradní orgán spadající pod Radu bezpečnosti a zabývala se např.
otázkami vytváření bezjaderných zón. Zasedli v ní mimo jiné všichni stálí členové Rady
bezpečnosti a Kanada. Počet členů Komise se postupně rozrůstal až na 25 v roce 1958.
SSSR však práci této Komise úspěšně bojkotoval a usiloval o její další rozšíření zejména
o státy, kde měl faktický vliv. Tento stav způsobil, že se Komise po roce 1959 scházela
pouze sporadicky. K oživení činnosti došlo až na přelomu 70. a 80. let.
Padesátá léta 20. století, do kterých činnost obou orgánů spadá, byla
charakteristická dichotomií mezi slovy a skutky. Přestože totiž obě supervelmoci
pravidelně přicházely s návrhy na jaderné odzbrojení, nebyla zde patrná vůle se
dohodnout a chyběla rovněž důvěra v dodržování případné dohody druhou stranou.
Studená válka i jaderné zbrojení tak nabývaly na intenzitě a jakékoli návrhy na kompletní
jaderné odzbrojení z tohoto období se ve zpětném pohledu jeví jako víceméně utopické.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atommic Energy
Agency, IAEA)
Historie Mezinárodní agentury pro atomovou energii sahá do roku 1953 a je
spojována s projevem prezidenta Eisenhowera, který vešel do dějin pod názvem "Atoms
for Peace". Po několika letech vyjednávání ohledně statutu nově vznikající agentury
došlo k dohodě v říjnu 1956, kdy byl tento statut podepsán celkem 81 státy. Statut IAEA
vymezil tři hlavní pilíře práce této agentury, a sice jadernou kontrolu, bezpečnost a
přenos technologií. Samotná agentura pak vznikla v červenci 1957, nicméně díky
klimatu, které v té době v mezinárodních vztazích panovalo, nebyla agentura schopna
vůbec začít pracovat na některých úkolech uvedených v jejím statutu. Přesto však
pokračuje ve své činnosti dodnes a postupem času se stala respektovanou institucí a
jedním ze základních pilířů kontroly nešíření jaderných zbraní78.

78

Činností Mezinárodní agentury pro atomovou energii se blíže zabývá kapitola B.1.2

- 54 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

Současný systém institucí OSN zabývajících se jaderným odzbrojením – Součásti
"odzbrojovací mašinerie"
Současná podoba institucí při OSN zabývajících se jaderným odzbrojením
spatřila světlo světa v roce 1978 v rámci prvního Zvláštního zasedání o odzbrojení
Valného shromáždění OSN (UN Special Session on Disarmament). Od té doby doznala
základní kostra tohoto systému pouze drobných změn79. Základem tohoto systému jsou
tři úrovně: (1) poradní úroveň zastoupená Komisí OSN pro odzbrojení, (2) vyjednávací
úroveň za účelem dosažení konsenzu, zastoupená Prvním výborem Valného
shromáždění, a (3) fórum pro vyjednávání o smlouvách, zastoupené Konferencí
o odzbrojení. V současnosti je však třeba konstatovat, že i přes konec studené války je
toto soukolí zablokováno politickými neshodami, obstrukcemi a nedostatkem politické
vůle. Výsledky jeho činnosti jsou tedy spíše zklamáním80. Celkově vzato však tyto
instituce tvoří pouze jeden pilíř mezinárodních institucí zabývajících se (jaderným)
odzbrojením. Druhý pilíř tvoří instituce zřízené přímo smlouvami o zbraních
hromadného ničení, které zároveň dohlížejí na plnění těchto smluv81.
V rámci zmíněného prvního pilíře existuje určitá forma dělby práce. Komise OSN
pro odzbrojení (UN Disarmament Commission, UNDC) je fórem, jehož se mohou
účastnit všechny státy a jež se obvykle schází jedenkrát ročně v New Yorku. Komise
projednává základní koncepty a normy, přijímá usnesení formou konsenzu a slouží
fakticky jako poradní orgán Valného shromáždění. První výbor Valného shromáždění
(General Assembly First Committee) se zabývá návrhy v rámci celkového odzbrojení a
připravuje tyto návrhy pro hlasování v rámci Valného shromáždění OSN. Každoročně
dochází tímto způsobem ke schválení 40 až 50 rezolucí, které jsou schvalovány buď

79

Díky komplexnosti těchto institucí se celému tomuto systému přezdívá "Odzbrojovací mašinerie", což je
ovšem do značné míry dáno tím, že tento systém se zabývá všemi zbraněmi hromadného ničení, nejen tedy
zbraněmi jadernými. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms,
Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
80
Viz např. výrok Kofiho Annana při zahájení Konference o přezkoumání smlouvy NPT v roce 2000:
"Zcela otevřeně, současný systém multilaterálních institucí [zaměřených na kontrolu zbrojení a
odzbrojení] začíná pomalu rezavět. Problém však není v těchto institucích, ale ve zjevném nedostatku
politické vůle tyto nástroje využívat." Citováno z Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear,
Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm,
2006, str. 179.
81
Do této skupiny lze zařadit např. Organizaci na úplný zákaz jadernách zkoušek CTBTO. Naopak
zařazení Mezinárodní agentury pro atomovou energii do této oblasti je poněkud problematické, i když tato

- 55 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

většinově, nebo jednomyslně, ale které nejsou právně závazné i přes jejich obvykle
normativní povahu82. Konference pro odzbrojení (Conference on Disarmament) má své
sídlo v Ženevě a představuje prakticky jediné multilaterální fórum pro jednání
o smlouvách týkajících se kontroly a regulace zbrojení a odzbrojení. V současnosti má 65
členů a většina ostatních států se účastní v roli pozorovatelů. Konference o odzbrojení
jedná o všech multilaterálních smlouvách, které spadají do oblasti odzbrojení (např.
v roce 1996 Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT) a přijímá je zásadně
formou konsenzu. Mezi další instituce spojené s OSN a odzbrojením lze zařadit Sekci
OSN pro otázky odzbrojení (UN Department for Disarmament Affairs) při Generálním
sekretariátu a Institut pro výzkum v oblasti odzbrojení (United Nations Institute for
Disarmament Research, UNIDIR).
Hlavním orgánem OSN jak v otázkách odzbrojení, tak obecně však zůstává Valné
shromáždění (General Assembly). I zde se však proces jednání o odzbrojení
zkomplikoval, což dokumentují např. závěry Světového summitu z roku 2005, v jehož
rámci se státy nebyly s to shodnout ani na jediné otázce, resp. jediném doporučení
týkajícím se jaderného odzbrojení či nešíření jaderných zbraní. Přetrvávající hluboké
názorové rozdíly se pak negativně projevují i v práci Prvního výboru, zejména
v otázkách jaderného odzbrojení. Obdobná situace panuje i v rámci Konference
o odzbrojení, která se už více než 10 let nebyla kvůli potřebě konsenzu schopna
dohodnout ani na programu jednání, natož na nějakých významných závěrech83.
Role Rady bezpečnosti OSN v procesu odzbrojení
Zatímco výše zmíněné orgány se zabývaly spíše vytvářením obecných norem,
Rada bezpečnosti OSN (UN Security Council) obvykle dohlíží na jejich uvádění do

agentura má v popisu práce zejména dohlížet na plnění Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT. Nebyla
však explicitně za tímto účelem založena.
82
Viz např. United Nations Disarmament Yearbook, Volume 33 (Part I): Disarmament Resolutions and
Decisions of the Sixty-third Session of the United Nations General Assembly in 2008, Office for
Disarmament Affairs, New York, 2009, resp. další svazky série United Nations Disarmament Yearbook.
83
Vezmeme-li v úvahu složení některých orgánů a způsob jejich práce, je možné je do jisté míry považovat
za přežitky studené války. Např. právo veta, resp. potřeba konsenzu jsou totiž v dnešním světe méně
obvyklé, než tomu bylo např. v 80. letech. Ve své současné podobě totiž existující instituce mnohdy
dosažení konsenzu spíše brání, než aby mu napomáhaly. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear,
Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm,
2006.
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praxe a dodržování závazků ve specifických případech a působí tak jako rozhodčí, resp.
kontrolní orgán84. Podle Charty OSN má být Rada bezpečnosti zodpovědná za "vytvoření
systému kontroly a regulace zbrojení" za účelem zachování mezinárodního míru a
bezpečnosti a její role je rovněž v oblasti odzbrojení (čl. 26 a 47 Charty OSN). Je tak
třeba konstatovat, že Rada bezpečnosti tuto roli dostatečně neplní i přesto, že se zasadila
o některá preventivní opatření týkající se nešíření jaderných zbraní85. V tomto ohledu je
zde rovněž třeba chápat rozdíl mezi oprávněním jednat, které Rada bezpečnosti má, a
povinností jednat, kterou naopak nemá.
Velmi významným počinem Rady bezpečnosti bylo v dubnu 2004 přijetí
Rezoluce 1540, která se týkala nešíření jaderných zbraní, resp. zbraní hromadného ničení
do rukou nestátních aktérů a která formálně vyjádřila dříve uplatňované postoje v oblasti
prevence šíření těchto zbraní. Na základě této rezoluce, která je závazná, by všechny
státy OSN "měly přijmout a dodržovat efektivní pravidla, která by zabránila nestátním
aktérům ve výrobě, vlastnictví, získávání, převádění či použití jaderných, chemických a
biologických zbraní nebo jejich nosičů zejména ve spojení s terorismem…"86. V tomto a
podobných případech se Rada bezpečnosti odchyluje od své původní role rozhodčího
orgánu v jednotlivých případech a svým způsobem vytváří obecně závazné právní
normy. Navíc byly zavedeny i kontrolní mechanismy, které monitorují implementaci
potřebných opatření. Význam Rezoluce 1540 spočívá zejména v tom, že Rada
bezpečnosti využila potenciál daný jí Chartou OSN k vytváření de facto normativních
právních aktů a to nejen v oblasti jaderného odzbrojení. Státy jsou totiž povinny dle čl.
25 Charty OSN respektovat a provádět rozhodnutí Rady bezpečnosti, přičemž zde
84

Mezi případy, kdy Rada bezpečnosti zasahovala, resp. rozhodovala v jednotlivých případech, lze zařadit
případ Iráku po první válce v Perském zálivu (rezoluce Rady bezpečnosti 687 a následné inspekce a
likvidace zbraní hromadného ničení) nebo odsouzení indických a pákistánských jaderných testů v roce
1998 (rezoluce Rady bezpečnosti 1172). Naopak případy Severní Koreje v roce 1993, kdy byla celá
záležitost eskalována Radě bezpečnosti ze strany Rady guvernérů IAEA, ale kdy Rada bezpečnosti
nepřijala žádné rozhodnutí, nebo případ Libye, který šel zcela mimo Radu bezpečnosti, ukazují na některé
její slabiny. Tyto slabiny se projevily také po definitivním odstoupení Severní Koreje od Smlouvy NPT
v roce 2003 a nerozhodnost lze pozorovat i ohledně přístupu k íránskému jadernému programu. Viz rovněž
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control, Disarmament
and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva, Switzerland,
UNIDIR/2003/22.
85
Vzhledem k systému hlasování v Radě bezpečnosti bylo možné chápat tuto omezenou možnost jednat
v době studené války, nikoli však už po jejím skončení.
86
Resolution 1540 (2004) adopted by the Security Council at its 4956th meeting, on 28 April 2004,
S/RES/1540 (2004) <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf>
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neexistuje prostor pro výhrady či vycouvání z této povinnosti87. Tato potenciálně velká
síla Rady bezpečnosti by však měla být využívána s rozmyslem vzhledem k tomu, jakým
způsobem dochází k hlasování a kolik států se ho fakticky účastní.

B.1.2 Mezinárodní agentura pro atomovou energii a její role při
nešíření jaderných zbraní
Mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA byla založena v roce 1957
s cílem zajištění bezpečnosti v souvislosti se stále masivnějším využíváním jaderné
energie a za účelem kontroly mírového využití jaderného výzkumu88. K těmto cílům se
pak přidaly i cíle další, zejména po roce 1968, resp. 1970, kdy se tato agentura stala
orgánem dohlížejícím na plnění Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT. Jejím
hlavním sídlem je Vídeň, ale regionální kanceláře se nachází také v Ženevě, New Yorku,
Tokiu a Torontu, a v současnosti má 145 členů89. Od roku 1997 je generálním ředitelem
Egypťan Mohamed El Baradei, který roku 2005 spolu s celou organizací získal Nobelovu
cenu míru.
Základem činnosti IAEA je systém záruk a kontrola využívání jaderného
materiálu výhradně k mírovým účelům. Kontroly jsou prováděny ve formě inspekcí
přímo na místě na základě dvoustranné dohody mezi kontrolovaným státem a agenturou.
IAEA tímto způsobem dozírá nad jadernými a podobnými zařízeními ve více než 145
zemích světa a přispívá tak ke zvyšování jaderné bezpečnosti ve světě90. Význam
agentury tak zůstává zřejmý i po skončení studené války, kdy došlo k výraznému snížení
možnosti jaderného konfliktu, a lze říci, že v souvislosti s porušováním Smlouvy NPT ze
strany Iráku a Severní Koreje tento význam ještě narostl. Je však třeba říci, že vojenské
využití jaderné energie nespadá primárně do činnosti IAEA, nicméně i v této oblasti je

87

Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
88
Historie IAEA je svým způsobem historií využití jaderné technologie, resp. energie, kterou je možné
využít buď jako nejničivější zbraň, jakou kdy lidstvo vyvinulo, nebo jako téměř nekonečný a relativně
bezpečný zdroj čisté energie.
89
Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First Forty Years, Vienna: The Agency,
1997.
90
Byly to konec konců až nehody v Černobylu a ve Three Mile Island v USA, které přesvědčily vlády
některých států o nutnosti posílit roli IAEA při zvyšování jaderné bezpečnosti.
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tato organizace aktivní, např. při kontrole jaderného materiálu z rozebraných jaderných
zbraní, resp. hlavic.
Stejně jako většina obdobných mezinárodních organizací prošla i IAEA za dobu
svého vývoje určitými změnami a dnes se její činnost týká i oblastí, na které se její statut
původně nevztahoval. Na druhou stranu však také neplní některé z úkolů, které pro ni
byly zamýšleny91. Zajištění bezpečného fungování jaderných zařízení patří ke klíčovým
funkcím IAEA, i když také zde se role agentury vyvíjela postupně. Kromě
bezpečnostních inspekcí jaderných reaktorů se činnost IAEA projevila i v dalších
oblastech, např. co se týče včasného varování při jaderných nehodách, dostupnosti
pomoci v těchto případech, kontroly bezpečnosti jaderných elektráren, resp. jaderných
reaktorů, bezpečného ukládání jaderného odpadu a fyzické ochrany jaderného materiálu.
Ve všech těchto oblastech byly přijaty závazné konvence. Z hlediska jaderného zbrojení
a odzbrojení spočívá role IAEA zejména v kontrolování mezinárodního systému záruk
prostřednictvím inspekcí na místě92.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii měla především podpořit mírové
využití jaderné energie a zároveň zabránit šíření jaderných zbraní93. Podpora mírového
využití jaderné energie však znamenala, že stále více států si osvojí jaderné technologie,
které mohou být později využity k výrobě jaderných zbraní. Zvláště v počátečním období
své existence tak byla IAEA obviňována, že prostřednictvím sdílení znalostí a
technologií nepřímo přispěla k šíření jaderných zbraní. Od konce 60. let se však
v souvislosti se Smlouvou NPT zvýšil důraz na nešíření jaderných zbraní94 a podobná
obvinění se již nevyskytovala.
91

To se dlouho týkalo např. otázek produkce a kontroly štěpného materiálu, který měl plně spadat pod
mezinárodní kontrolu. Teprve v současné době je však možné pozorovat první kroky vedoucí k tomuto cíli.
Role pro IAEA do budoucna tak do značné míry zůstává otevřená. Viz Global Fissile Material Report
2008, Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty, International Panel on Fissile Materials,
2008.
92
Prosazení inspekcí na místě lze považovat za zřejmě vůbec největší přínos IAEA, vzhledem k dřívějším
obavám ze špionáže prostřednictvím příslušníků cizích národností na strategicky důležitých místech.
93
V tomto ohledu byly a jsou její cíle shodné se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní NPT z roku 1968.
Není proto divu, že se IAEA stala organizací, která dohlíží na plnění povinností vyplývajících státům ze
Smlouvy NPT. Blíže viz Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First Forty Years,
Vienna : The Agency, 1997.
94
Např. nikdy nedošlo ze strany IAEA k oficiálnímu sdílení technologií na obohacování uranu a
technologie týkající se zpracování vyhořelého jaderného paliva byly sdíleny je ve výjimečných případech.
Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First Forty Years, Vienna : The Agency,
1997.
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Hlavními orgány IAEA jsou Rada guvernérů (Board of Governors) a Všeobecná
konference (General Conference). Všeobecná konference se skládá ze všech členských
států IAEA. Rada guvernérů má 35 členů, z nichž 13 je dosazeno přímo Radou a zbylých
22 je voleno Všeobecnou konferencí. Sekretariát agentury, v jehož čele je generální
ředitel, má pak v popisu práce implementaci programu agentury poté, co byl tento
program schválen Radou a Všeobecnou konferencí. Rozhodnutí přijímaná v rámci těchto
orgánů jsou přitom často politického rázu a sekretariát ani generální ředitel nemají
velkou možnost tato rozhodnutí ovlivnit. Sekretariát a především pak kontrolní orgány
agentury se naopak těší důvěře díky své striktní nestrannosti, což je hlavní přidanou
hodnotou agentury. Tato důvěra je však výsledkem několika desetiletí spolehlivé práce a
jejím výrazem je kromě prestiže samotné agentury i to, že státy ji akceptují jakožto
kontrolní orgán ve velmi citlivých otázkách jaderných technologií a nešíření jaderných
zbraní.
Z hlediska kontroly a regulace zbrojení a odzbrojení je verifikační role IAEA
klíčová. To se týká samozřejmě jak států nejaderných, v rámci povinného systému záruk,
tak také států jaderných, které by dle litery Smlouvy NPT měly s agenturou
spolupracovat v otázkách jaderného odzbrojení95. Lze také očekávat, že role IAEA by se
zvýšila v případě přijetí smlouvy o zákazu produkce štěpného materiálu pro vojenské
účely, případně smlouvy o likvidaci takovéhoto materiálu (FMCT).
Ani činnost IAEA se však neobešla bez komplikací. Tyto komplikace však
nepramenily z rozdělení světa na Východ a Západ, resp. Sever a Jih, ale z obtížnosti
vyhovět zájmům jak států jaderných, tak států nejaderných. Prim přitom hrály prakticky
vždy státy jaderné a činnost agentury se musela tomuto faktu přizpůsobit. Právě
rozdělení států na státy jaderné a nejaderné, tak jak bylo toto rozdělení stvrzeno v rámci
Smlouvy NPT, patří i v současnosti mezi nejproblematičtější otázky v rámci kontroly a

95

Výraznějšího pokroku v jaderném odzbrojení jaderných států se však prozatím nepodařilo dosáhnout.
Kromě toho také většina bilaterálních dohod o kontrole zbrojení či odzbrojení existuje na bilaterální bázi
mezi USA a SSSR, které v rámci těchto dohod zvolily jiné verifikační mechanismy. Činnost IAEA se však
osvědčila v rámci likvidace jaderného materiálu z vyřazených, resp. rozebraných jaderných zbraní, tak jako
tomu bylo v rámci jihoafrického jaderného programu a jak tomu je v případě USA a Ruska v rámci
naplňování Smlouvy START I. Viz také Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties,
Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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regulace jaderného zbrojení a odzbrojení96. Drtivá většina států však akceptuje Smlouvu
NPT jako přínosnou, i přes její zjevně diskriminační charakter.
Celkově je možné říci, že činnost IAEA přispěla k nešíření jaderných zbraní
zejména díky své verifikační funkci a mechanismům budování důvěry mezi členskými
státy, čímž také přispěla ke zvyšování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Z dlouhodobého hlediska bude další úspěch agentury záviset především na tom, jakého
pokroku bude dosaženo v otázkách jaderného odzbrojení, a také zda se podaří překonat
diskriminační charakter režimu nešíření jaderných zbraní. Několik možností, které státy
k vyřešení těchto problémů měly minimálně od roku 1995, však bylo promeškáno97.

B.1.3 Aktuální otázky jaderného odzbrojení na poli
mezinárodních organizací
Role mezinárodních organizací na poli kontroly a regulace zbrojení a odzbrojení
je nezastupitelná a vedla v plynulých desetiletích k mnoha dílčím úspěchům. Mnoho
problémů však stále přetrvává. Snahy o jaderné odzbrojení či alespoň kontrolu zbrojení
jsou prakticky stejně staré jako jaderné zbraně samotné. Pokroky, resp. dílčí úspěchy
v této oblasti se však dosahují velmi těžko. Snahy o úplné jaderné odzbrojení, ať už
iniciované mezinárodními organizacemi v čele s OSN nebo jednotlivými státy, nejenže
neuspěly, ale prakticky po celou dobu od začátku studené války až do dnešních dní
působí spíše utopicky. Jak na poli mezinárodních organizací, tak na poli bilaterálním
však bylo dosaženo několika významných dílčích úspěchů. K těm nejdůležitějším na poli
mezinárodních organizací patří Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT, která
vstoupila v platnost v roce 1970, a dále pak uzavření Smlouvy o úplném zákazu
jaderných zkoušek CTBT, která však prozatím v platnost nevstoupila. K významným

96
Pocit ukřivděnosti je patrný zejména u rozvojových zemí a zvláště u těch, které jsou vnímány jako
největší rizika z hlediska šíření jaderných zbraní. Naproti tomu strach z toho, že by jaderné zbraně mohlo
získat Japonsko nebo Německo, který panoval po skončení druhé světové války, již prakticky zcela opadl i
díky tomu, že se obě země jaderných zbraní formálně a víceméně dobrovolně vzdaly. Viz také např.
Cirincione, J.: A Global Assessment of Nuclear Proliferation Threats, Carnegie Endowment for
International Peace, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 10, June 2004.
97
Viz např. NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for
Nonproliferation Studies, 2008 Edition.
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bilaterálním úspěchům se řadí zejména dohody SALT, START a INF uzavřené mezi
Spojenými státy a Sovětským svazem98.
Existuje několik důvodů, proč se na poli mezinárodních organizací nedaří
dosáhnout dohody o kompletním jaderném (a všeobecném) odzbrojení. Prvním je
samotná povaha mezinárodních organizací a mezinárodních vztahů, která je založena na
svrchovanosti států. Činnost mezinárodních organizací se rovněž obvykle řídí
politickými a jinými zájmy jednotlivých států, které nemusí být nutně shodné s jaderným
odzbrojením. To je důležité zejména v souvislosti s jadernými zbraněmi a na nich
založeném konceptu odstrašení. Některé státy věří, že zvýšení mezinárodní bezpečnosti
dosáhnou pomocí jaderného zbrojení, a tedy dosažením patové situace ve smyslu
vzájemně zaručeného zničení, jiné naopak chtějí dosáhnout zvýšení bezpečnosti
prostřednictvím úplného jaderného (a všeobecného) odzbrojení99. Existence těchto dvou
skupin států a také existence států jaderných na straně jedné a nejaderných na straně
druhé činí mezinárodní společenství značně heterogenním, což v konečném důsledku
limituje možnost dosažení konsenzu v důležitých oblastech.
Současná situace v mezinárodních vztazích rovněž prakticky neposkytuje
možnost přinutit státy, aby přijaly závazky pramenící ze smluv, ke kterým nechtějí
přistoupit. Existující smlouvy pak nejsou univerzální, což výrazně limituje jejich efekt
(případ Smlouvy NPT), případně dokonce brání vstupu těchto smluv v platnost (případ
Smlouvy CTBT)100. Národní zájmy v těchto citlivých otázkách prakticky vždy převáží
nad zájmy mezinárodního společenství jako celku. Dokonce i v případě, že státy
přistoupí ke smlouvám o kontrole zbrojení či odzbrojení, existující verifikační

98

Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, resp. Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming
to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control, Disarmament and Confidence-Building, United
Nations Institute for Disarmament Research, Geneva, Switzerland, UNIDIR/2003/22.
99
Krepon, M.: Needed: a Comprehensive Framework for Eliminating WMD, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 13, September 2004.
100
Viz např. debata v dokumentech Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and
Recent Developments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division,
Congressional Research Service, Updates September 18, 2008, resp. Medalia, J.: Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade
Division, Congressional Research Service, Updates March 12, 2008.
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mechanismy nejsou s to poskytnout stoprocentní garance dodržování závazků všemi
stranami, což opět snižuje kredibilitu dané smlouvy101.
V systému, který je založen na klíčové roli národních států, je rovněž velmi
obtížné jakýmkoli způsobem přímo regulovat činnost nestátních útvarů, zejména pak
(mezinárodních) teroristických skupin. Jednou z možností je sice přijímání obecně
závazné legislativy na půdě Rady bezpečnosti, která by uložila jednotlivým státům učinit
určitá opatření, účinnost kontroly těchto opatření je však dopředu velmi těžko
odhadnutelná, nehledě na to, že prosazení potřebných opatření na území jednotlivých
států může trvat roky102.
Za dané situace se jednotlivé jaderné velmoci často uchylují k jednostranným
prohlášením týkajícím se jaderných zbraní. Příkladem mohou být prohlášení o konečném
cíli v podobě úplné likvidace jaderných zbraní, jako tomu bylo v rámci 10. zvláštního
zasedání Valného shromáždění v roce 1978. Dalšími příklady mohou být jednostranná
prohlášení ohledně použití, resp. nepoužití jaderných zbraní v rámci případných konfliktů
či deklarované závazky nepoužít jaderné zbraně jako první. Žádná z těchto prohlášení
však nejsou právně závazná a v praxi sledují všechny státy primárně svou vlastní
bezpečnost a mocenské ambice a zájmy103.

101

Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
102
Viz např. Scheinman, L. ed.: Implementing Resolution 1540: The Role of Regional Organizations,
United Nations Institute for Disarmament Research,Geneva, Switzerland, UNIDIR/2008/8.
103
Müller, H.: WMD Crisis: Law Instead of Lawless Self-Help, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 37, August 2005.
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B.2 Zákaz zkoušek jaderných zbraní
Úplný zákaz zkoušek jaderných zbraní je jedním ze základních předpokladů
úplného jaderného odzbrojení. V žádném případě se přitom nejedná o nové téma, první
návrh na úplný zákaz jaderných zkoušek padl již v roce 1954. V době naplno probíhající
studené války byly smlouvy o omezení zkoušek jaderných zbraní velkým přínosem a
výrazně přispěly k odbourávání nedůvěry mezi oběma tehdejšími mocenskými bloky.
Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou LTBT, resp.
PTBT, podepsaná v roce 1963, byla dokonce první smlouvou o kontrole zbrojení mezi
Spojenými státy a Sovětským svazem od začátku studené války104. Minimálně do té doby
byly jaderné testy chápány jako demonstrace síly a prostředek soutěžení mezi
supervelmocemi a v důsledku toho stoupal i počet a síla provedených testů105.
V souvislosti s jadernými zbraněmi jsou rovněž důležitá zdravotní rizika, která
s sebou testy těchto zbraní přinášejí zejména v podobě radiace a která se stala terčem
kritiky atmosférických testů jaderných zbraní již ve 2. polovině 50. let a nepřímo přispěla
k uzavření Smlouvy LTBT. Již od počátku se pozornost upínala především ke
kompletnímu, resp. úplnému zákazu jaderných zkoušek, který však dlouho ztroskotával
na nedokonalém systému verifikace v případě podzemních výbuchů a nebyl tak střídavě
pro jednu nebo druhou stranu přijatelný. Také proto se John Kennedy a Nikita Chruščov
rozhodli pro kompromis v podobě zmíněné Smlouvy LTBT, která se nemusela opírat
o verifikační systém zahrnující inspekce na místě106.
Během 70. let došlo v rámci jaderných zkoušek k dalšímu omezení, když byly
postupně omezeny podzemní jaderné výbuchy jak pro vojenské účely, prostřednictvím
Smlouvy o omezení podzemních jaderných zkoušek (TTBT), tak i pro účely mírové,

104
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
105
Např. jen v samotném roce 1962, který byl jak z hlediska počtu jaderných testů, tak z hlediska rizika
možné konfrontace tím zřejmě nejhorším, bylo provedeno kolem 175 testů jaderných zbraní. Viz také
Natural Resources Defense Council, Nuclear Weapons Databook Project; U.S. Department of Energy;
New York Times, 1998.
106
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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prostřednictvím Smlouvy o využití podzemních jaderných výbuchů pro mírové účely
(PNET). Tyto smlouvy však, na rozdíl od Smlouvy LTBT, byly pouze dvoustranné mezi
Spojenými státy a Sovětským svazem. K ratifikaci těchto Smluv nicméně došlo, díky
celkovému mezinárodnímu uvolnění, až v roce 1990.
V současnosti zdaleka nejdůležitější smlouvou je Smlouva o úplném zákazu
jaderných zkoušek (CTBT) podepsaná po dlouhých jednáních v roce 1996, která však
doposud nevstoupila v platnost. Tato Smlouva zakazuje jakékoli jaderné exploze, tedy i
ty velmi malé, a jako taková by měla tvořit jeden ze základních pilířů v rámci jaderného
a všeobecného odzbrojení. Její efektivní fungování je však podmíněno vstupem této
Smlouvy v platnost, což je ovšem možné jen při splnění velmi přísných podmínek, a sice
ratifikace 44 státy, které vlastní jaderné technologie. Z těchto států, jejichž ratifikace je
pro vstup Smlouvy v platnost nezbytná, ji prozatím nepodepsaly Indie, Pákistán a
Severní Korea a neratifikovaly ji Čína, Egypt, Indonésie, Izrael a Spojené státy. Právě
ratifikace ve Spojených státech bude velmi důležitá, protože lze předpokládat, že některé
ze zmíněných států čekají s vlastním podpisem či ratifikací právě na tento krok107.
Smlouvě CTBT se díky verifikačnímu režimu, který nastavuje, a pokroku
v technologii povedlo rozptýlit většinu obav souvisejících s možným podváděním
některých signatářů108. Objevil se však problém jiný, a sice zřejmá neochota některých
států pokračovat v jaderném odzbrojení. Zvláště patrné to pak bylo na administrativě
prezidenta George W. Bushe. S nástupem nového prezidenta Obamy se však očekává
změna alespoň některých postojů a možný pokrok v ratifikaci Smlouvy CTBT, který
prozatím uvízl na mrtvém bodě.

B.2.1 Testování jaderných zbraní v rámci závodů ve zbrojení
Testování jaderných zbraní je důležitým krokem při jejich vývoji a zdokonalování
a je také velice důležitým a především efektním prostředkem demonstrace vojenské síly,
čehož obě supervelmoci na počátku a v průběhu studené války bohatě využívaly.
107

Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008.
108
Viz. např. Aust, A. et al.: A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT),
International Group on Global Security, Hague, Netherlands Institute of International Relations
Clingendael, September 2008.
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V souvislosti se zvyšujícím se množstvím těchto testů ovšem docházelo i k prohlubování
negativní odezvy na ně. Obavy panovaly jednak z rozšiřování, proliferace, jaderných
zbraní, z jejich stále ničivější síly a stále více také ze zdravotních rizik plynoucích
ze samotného testování109.
Na obou stranách železné opony byly vyvíjeny nové typy jaderných zbraní pro
nejrůznější použití od taktických, určených pro použití v omezené jaderné válce, až po
strategické, které měly být umístěny na mezikontinentálních balistických raketách.
Vyvíjeny byly zbraně na bázi plutonia i vysoce obohaceného uranu i zbraně
termonukleární110. V souvislosti s možným použitím těchto zbraní, se kterým se
ve vojenských doktrínách obou supervelmocí zcela reálně počítalo111, byly vyvíjeny i
nové typy nosičů, včetně různých typů bombardérů, raket středního a dlouhého doletu
(IRBMs, resp. ICBMs), raket odpalovaných z ponorek (SLBMs), nosičů s více
nezávislými hlavicemi (MIRV) atp.112
Kromě rozsáhlého výzkumu a vývoje vyžadoval tento vývoj samozřejmě i řadu
testů, které by ověřily funkčnost a účinnost nově vyvíjených zbraňových systémů.
Za účelem budování potenciální obrany či ochrany před těmito zbraněmi bylo rovněž
nutné znát jejich možný účinek na cíl. Jak Spojené státy, tak Sovětský svaz tedy
paralelně vyvíjely stále novější a účinnější zbraně a zároveň se snažily najít před nimi
obranu.

B.2.1.1

Historie jaderných testů mezi lety 1945 a 2006

Za účelem testování jaderných zbraní měly obě supervelmoci vyčleněny oblasti
v řídce obydlených částech svého území. Spojené státy prováděly testy menších zbraní
do velikosti cca 50 kT na testovací základně v Nevadě a větší testy až do síly několika

109

Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
110
Zjednodušeně řečeno "vodíkové bomby", tedy zbraně, které při výbuchu nevyužívají energie uvolněné
při štěpení atomů, ale naopak energie ze slučování atomů (tedy termonukleární fúze).
111
Z pohledu Spojených států směřoval vývoj jaderných zbraní a jejich testování zejména k jejich
možnému použití v Evropě, kde měly tyto zbraně vyvářet protiváhu jasné převaze SSSR v konvenčních
zbraních. Základním cílem tak mělo být odstrašení, resp. odrazení Sovětského svazu od prvního útoku. Viz
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
112
Více viz. např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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megatun na svých tichomořských ostrovech (Eniwetok, Johnsonův atol, atol Bikini a
později

také

Amchitka).

Sověti

měli

hlavní

testovací

základu

v kazašském

Semipalatinsku a větší testy prováděly také na dalších místech na Sibiři a na ostrovech
v Severním ledovém oceánu (např. Nová Země)113.
Desítky a stovky testů, které se na těchto místech provedly, však měly své
následky, zejména v případě velkých mnohamegatunových pokusů. Stále větší bomby
vyvolávaly otázku, "kde se hranice zastaví" a "jaká ničivá síla už bude dostatečné velká".
Stále větší obavy panovaly také z radioaktivního spadu, který při atmosférických a
podvodních testech ohrožoval zdraví obyvatel a životní prostředí114.
Celosvětové znepokojení vyvolal radioaktivní spad v roce 1954 po amerických
testech Bravo v Tichém oceánu, které (nechtě) potvrdily rozšiřující se obavy. Provedená
exploze měla jednak zhruba dvojnásobnou sílu (15 megatun), než bylo predikováno, což
přineslo otázky, zda je člověk schopen účinně ovládat zbraně, které sám vymyslel, a
navíc radioaktivní spad zasáhl shodou nešťastných okolností japonskou rybářskou loď,
která se pohybovala po větru v blízkosti testovací oblasti. Nemoc z ozáření, která zasáhla
několik desítek námořníků, z nichž jeden na následky ozáření dokonce zemřel, vyvolala
celosvětovou diskusi na téma zdravotních následků nukleárních testů. Tyto obavy pak
potvrdilo a zesílilo ještě několik menších incidentů, včetně měření výskytu
radioaktivního stroncia-90 ve velkém množství v okolí jak amerických, tak ruských
testovacích zařízení. Lze přitom předpokládat, že na veřejnost se dostal jen zlomek
informací a že zejména v bývalém Sovětském svazu se informace o nehodách spojených
s testováním jaderných zbraní vůbec nedostaly na veřejnost115.
Celkem bylo mezi lety 1945 a 2009, kdy došlo k prozatím posledním testům
jaderných zbraní, provedeno 2 054 jaderných výbuchů, z nichž 530 bylo atmosférických

113
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008.
114
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
115
Prakticky stejně tomu bylo i v případě havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Viz také Thomson, D.
B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos
National Laboratory, July 1999
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nebo podvodních a zbylých 1 524 bylo podzemních. Přehled o jaderných testech116
poskytuje následující tabulka 1. Celkových 217 amerických atmosférických jaderných
výbuchů nezahrnuje útoky na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945. Součástí celkového
počtu jaderných testů, resp. výbuchů jsou v případě USA a SSSR i tzv. "mírové jaderné
výbuchy", kterých bylo 27 na straně USA a 217 na straně Sovětského svazu.
Tabulka 1: Počty pokusných výbuchů jaderných zbraní provedených jednotlivými
zeměmi od roku 1945

Testující země
Spojené státy
Sovětský svaz
Francie
Velká Británie
Čína
Indie
Pákistán
Severní Korea
Celkem

Poslední
provedený
test
1992
1990
1996
1991
1996
1998
1998
2009

Testy v
atmosféře a
pod vodou
217
219
50
21
23
530

Podzemní
testy
815
496
160
24
22
3
2
2
1 524

Test
celkem
1 032
715
210
45
45
3
2
2
2 054

Pozn.: SIPRI používá pro definici jaderného testu formulaci uvedenou ve Smlouvě TTBT, viz níže, a
současně provedené vícečetné exploze v rámci jedné lokality považuje za jeden test.
Zdroj: SIPRI Yearbook 1998, Appendix 12B, pp. 562–563. Citováno v Weapons of Terror: Freeing the
World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final
Report, Stockholm, 2006, str. 106, doplněno.

Pohled na časovou osu naznačuje, že k prvnímu velkému nárůstu počtu jaderných
testů (na straně USA) došlo v roce 1951, kdy bylo provedeno cca 20 testů, zřejmě
v reakci na první úspěšný sovětský test v roce 1949. S narůstajícím sovětských jaderným
arzenálem a rovněž s přispěním Velké Británie, která jaderné zbraně získala v roce 1952,
se však toto číslo již v roce 1958 přehouplo přes stovku. Ještě v témž roce však vstoupila
v platnost jednostranná moratoria obou supervelmocí na testování jaderných zbraní.
V letech 1959 a 1960 tak USA ani SSSR neuskutečnily žádný jaderný test a testovala

116

Definice jaderného testu je pro účel toho srovnání převzata ze Smlouvy o omezení podzemních zkoušek
jaderných zbraní mezi USA a SSSR z roku 1974 (TTBT). Tato definice je důležitá zejména pro jaderné
testy Indie a Pákistánu provedené v roce 1998, kdy Indie (údajně) odpálila 11. května současně dvě nálože
a 13. května tři nálože. Vzhledem k definici obsažené ve Smlouvě TTBT jsou však v roce 1998 započítány
pouze dva testy. Podobný je i případ Pákistánu, který (údajně) 28. května 1998 odpálil současně hned pět
náloží. Spolu s testem (jedné nálože) provedeným 30. května 1998 má i Pákistán pouze dva testy. V roce
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pouze Francie, která získala jaderné zbraně v roce 1960. Už v roce 1961 však Chruščov
demonstrativně porušil vlastní moratorium a Sovětský svaz sám provedl ještě v témž roce
přes 50 testů. Spojené státy začaly v reakci na tento vývoj také znovu testovat117. V roce
1962 pak bylo provedeno zdaleka nejvíce pokusných výbuchů (cca 175), přičemž podíl
obou supervelmocí byl zhruba stejný118. Po odeznění bezprostředního nebezpečí
konfrontace v důsledku rozmisťování sovětských raket na Kubě nastalo mírné uvolnění,
počty testů se snížily a prakticky až do poloviny 80. let se průměrný počet testů za rok
pohyboval mezi 50 a 60. Zatímco v 60. letech bylo jednoznačně více testů na straně
USA, Sovětský svaz tento počet v 70. letech vyrovnal díky snížení počtu testů na straně
USA. Od 2. poloviny 70. let až do nástupu Michaila Gorbačova měl pak výraznou
převahu SSSR119. Od 70. let začala poměrně významně testovat také Francie, která se
díky tomu zařadila na jednoznačné třetí místo v počtu pokusných výbuchů celkově. Od
konce 80. let pak zejména s blížícím se koncem studené války a také v souvislosti
s očekávaným podpisem Smlouvy o úplném zákazu zkoušek jaderných zbraní počty testů
výrazně klesaly120.

B.2.1.2

Pokusy o dojednání dohody o zákazu jaderných zkoušek do roku
1963

Nárůst počtu a zdokonalování jaderných zbraní i jejich nosičů byl doprovázen
nárůstem snah o jejich omezení, které by mohlo vést k jadernému odzbrojení. Ve svých
počátcích v první polovině 50. let však tyto snahy probíhaly paralelně s rychlým
budováním jaderných arzenálů obou supervelmocí a americkým rozmisťováním
taktických jaderných zbraní v Evropě. Podmínky tedy nepřály uzavření dohody

2006 pak provedla podzemní jaderný výbuch Severní Korea. Natural Resources Defense Council, Nuclear
Weapons Databook Project; U.S. Department of Energy; New York Times, 1998. Viz kapitola B.2.3.1.
117
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
118
Z historického hlediska byly roky 1961 a 1962 nejvyhrocenějším obdobím studené války z hlediska
možného použití jaderných zbraní a také obdobím, kdy proti sobě stáli John F. Kennedy a Nikita Chruščov
a kdy na obou stranách bylo nutné demonstrovat sílu a odhodlanost. V Evropě vrcholila berlínská krize a
na spadnutí byla i krize kubánská. A svět se ocitl na pokraji zničující jaderné konfrontace.
119
Z hlediska vývoje počtu testů je rovněž zajímavé, že Sověti neprovedli žádný jaderný test v roce 1963,
což bylo zřejmě v reakci na kubánskou krizi, a také v roce 1986, což bylo pro změnu zřejmě v reakci na
havárii jaderné elektrárny v Černobylu.
120
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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o omezení, resp. kontrole zbrojení, zejména např. v kontextu s událostmi v Maďarsku
v roce 1956, ačkoli se o to americký prezident Eisenhower snažil prakticky po celá svá
dvě volební období. Mezi nejdůležitější návrhy v té době patřila dohoda o "otevřeném
nebi", která by umožňovala vzájemné vzdušné pozorování obou stran, aby bylo možné
předejít překvapivému útoku. Tento návrh byl však Sověty rázně odmítnut121.
V důsledku nehody při amerických testech Bravo, která vyvolala celosvětovou
vlnu protestů, se otázky omezení či zákazu zkoušek jaderných zbraní dostaly i na
mezinárodní úroveň122 a staly se i tématem v amerických prezidentských volbách v roce
1956123. Samotného vrcholu dosáhly tyto protesty až v roce 1958.
V červnu 1957 navrhli Sověti dvou- až tříleté moratorium na veškeré testy, které
by bylo monitorováno stanicemi na území USA, SSSR a Velké Británie, ale nikoli
inspekcemi na místě. Z pohledu SSSR to znamenalo ústupek oproti předchozím
postojům, kdy Sověti jakékoli kontroly odmítali. Sovětský svaz však stále chápal toto
moratorium a další dohody spojené s omezením testů jako "zcela oddělené"124 od otázek
odzbrojení.
Ačkoli prezident Eisenhower tento návrh podporoval, chtěl se pokusit
o významnější krok v podobě omezení výroby štěpného materiálu, jak pro mírové, tak i
pro vojenské účely. Motiv těchto snah byl jasný, protože USA měly v té době mnohem
větší zásoby tohoto materiálu, zejména pro vojenské použití. Není proto překvapením, že
Sověti tento protinávrh rezolutně odmítli a v platnost nevstoupilo ani zmíněné
moratorium. Stejně tak Sovětský svaz odmítal jakékoli verifikovatelné návrhy na
omezení či zákaz testů jaderných zbraní. Důvodem pro toto odmítnutí byl vždy systém

121

Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
122
Do této doby se datuje i první návrh na kompletní zákaz jaderných zkoušek, který přednesl v roce 1954
indický ministerský předseda Jawaharlal Nehrú.
123
Demokratický kandidát Adlai Stevenson požadoval ve své kampani zákaz atmosférických, resp.
nadzemních testů, přičemž tento návrh by se obešel bez inspekcí na místě, což byl bod, na jehož základě
Sověti veškeré předchozí návrhy vetovali. Sovětský svaz dokonce během kampaně tento návrh nepřímo
podpořil. Stávající prezident Eisenhower jej však (patrně z principu) odmítl, což ve svém důsledku
znamenalo, že byly na určitou dobu omezeny i snahy dohodnout se se Sověty. Více viz. Bunn, G.: Arms
Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University Press, Stanford,
California, 1992.
124
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992, str. 19.
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verifikace, protože Sověti se nemohli smířit125 s inspekcemi na místě a jejich protinávrhy,
i když obsahovaly prakticky stejné závazky, nikdy neobsahovaly inspekce na místě ani
podobné verifikační mechanismy.
V roce 1958 přišli Sověti po vlastní velké sérii testů s dalším návrhem na
moratorium na testování, které počítalo s tím, že nebude testovat žádná země. Rovněž
Spojené státy potřebovaly udělat vstřícný krok, zejména v souvislosti se stále se
prohlubujícími protesty proti testování jaderných zbraní. Cílem americké administrativy
bylo v té době stále ještě dosáhnout dohody o úplném zákazu jaderných zkoušek, a proto
také Eisenhower inicioval mezinárodní konferenci expertů, kteří by se v Ženevě měli
zabývat technickými otázkami verifikace zákazu zkoušek jaderných zbraní126. Jako gesto
dobré vůle a také v souvislosti s tlakem domácího veřejného mínění pak USA vyhlásily
koncem roku 1958 jednostranné moratorium na testování. Sovětský svaz tento návrh na
svolání konference přijal a rovněž vyhlásil jednostranné moratorium na testy. V té době
měly ještě Spojené státy v jaderných technologiích před Sovětským svazem náskok a
motivace uzavřít dohodu, která by "zmrazila americký náskok"127, byla tedy převážně na
straně USA.
Závěry ženevské konference potvrdily, že k verifikaci úplného zákazu jaderných
zkoušek je potřeba inspekcí na místě, zejména k monitorování menších podzemních
explozí, které by za použití pouze národních technických prostředků (především
seismologických) mohly být zaměněny se zemětřesením128. Tento závěr, přestože se
zrodil z oboustranné snahy dosáhnout dohody, byl pro sovětské vedení záminkou
k odmítnutí celého návrhu.
Ke konci druhého volebního období prezidenta Eisenhowera začalo být americké
administrativě jasné, že Sověti za dané situace nepřistoupí na jakýkoli verifikovatelný
125

Prakticky až do nástupu Michaila Gorbačova.
V té době již Eisenhower měl k dispozici informace od vlastních výzkumných týmů o tom, že verifikace
zákazu testování jaderných zbraní je technicky možná s výjimkou menších výbuchů pod zemí. Poměrně
spolehlivá kontrola dodržování dohody tak měla být možná pouze s využitím národních technických
prostředků (National Technical Means, NTM). Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty:
Background and Recent Developments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade
Division, Congressional Research Service, Updates September 18, 2008.
127
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992, str. 20.
128
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
126
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úplný zákaz jaderných zkoušek, a proto Američané změnili taktiku a v roce 1959 navrhli
zákaz pouze atmosférických, resp. nadzemních jaderných zkoušek. Dodržování takovéto
dohody by bylo možné spolehlivě kontrolovat bez inspekcí, pouze s využitím národních
technických prostředků, a prakticky by se tím vyřešil i problém radioaktivního spadu,
který pocházel pouze z atmosférických testů. Sovětský svaz však i tento návrh odmítl
s tím, že jakýkoli zákaz zkoušek jaderných zbraní se musí vztahovat i na podzemní
jaderné testy. Ještě v roce 1960 pak Eisenhower navrhl zákaz jaderných zkoušek větších
než 5 kilotun, který ovšem již tradičně ztroskotal na inspekcích s ním spojených129.
V souvislosti s opakovanými nezdary a neochotou Sovětů přistoupit na zavedení
verifikačních mechanismů dospěla americká administrativa k názoru, že pokud nebude
dosaženo dohody, měly by být obnoveny jaderné testy. V té chvíli se však už Eisenhower
loučil s úřadem prezidenta a konečné rozhodnutí tak bylo ponecháno na nastupujícím
Johnu F. Kennedym.

B.2.2 Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře,
ve vesmíru a pod vodou – Smlouva o částečném zákazu
jaderných zkoušek
V letech 1959 a 1960, kdy platilo moratorium na testy, se zdálo, že by přeci jen
mohlo být možné dosáhnout dohody ohledně závazného omezení testů. USA se alespoň
dočasně podařilo umlčet protesty proti radioaktivnímu spadu a země tak posílila svou roli
vůdce svobodného světa. V posledním roce své vlády (1960) upíral Eisenhower naději
ke čtyřstrannému summitu tehdejších jaderných států (Francie, Velká Británie, Spojené
státy a Sovětský svaz), kde měly být vyřešeny zbývající otázky. Samotný summit však
prakticky skončil dříve, než začal, zejména díky aféře s americkým špionážním letadlem
U2, za kterou na sebe vzal plnou zodpovědnost právě Eisenhower. Chruščovova reakce
byla podle očekávání velmi ostrá a nového prezidenta Kennedyho tak čekalo v úřadu
129
Paralelně se snahou dosáhnout dohody o omezení či zákazu jaderných testů pokračovali Američané ve
vývoji monitorovacích mechanismů, které by umožnily monitorování jaderných testů. Tento monitorovací
systém s kódovým označením Vela se začal budovat již v roce 1960, nicméně jeho plné využití nastalo až
v souvislosti se Smlouvou o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře a pod vodou PTBT, resp. LTBT. Tento
monitorovací systém měl tři základní komponenty: Vela Uniform, zaměřený na monitoring seismické
aktivity, Vela Sierra, která měla monitorovat jaderné zkoušky v atmosféře, a Vela Hotel, které měla
kontrolovat zkoušky ve vesmíru. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian
Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.

- 72 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

horké uvítání130. Špionáž hrála v té době velmi významnou roli a byla velmi důležitým
zdrojem informací pro obě strany. Informace o nových zbraňových systémech "druhé
strany" byly základem pro budování vlastních jaderných arzenálů a pro vojenskostrategické uvažování jako takové.

B.2.2.1

Kennedy, Chruščov a trnitá cesta k dohodě

Z hlediska jednání o dohodě o ukončení jaderných testů Kennedy plně navázal na
Eisenhowera, především tím, že se jeho nová administrativa snažila do větších detailů
rozpracovat již existující návrhy. Prvním z nich byl návrh na omezení velikosti jaderných
testů a zařízení pouze o něco málo větší, než byla hirošimská bomba, tj. cca 15 kt, tzv.
Návrh 4,75. Tento název byl odvozen od hodnoty na Richterově škále, kterou vyvolávaly
pokusné jaderné výbuchy, jejichž síla zhruba odpovídala hirošimské bombě, na americké
testovací základně v Nevadě. Tento návrh se opíral o pokroky v seismologii a nové
možnosti kontrolovat plnění dohody prostřednictvím seizmologických pracovišť mimo
území státu, který testy provádí131. Atmosférické testy byly přitom v této době již snadno
odhalitelné, např. pomocí družic (satelitů) Vela132. Dohoda měla být zároveň doplněna
moratoriem na veškeré testy, které by poskytlo oběma stranám čas na dořešení otázky
verifikace v případě malých podzemních testů.
Oficiálně byl tento návrh představen v Ženevě v dubnu 1961. Tento návrh však
nenašel podporu u Sovětů, kteří byli stále ještě pod vlivem incidentu se sestřelením
letadla U2 a novému prezidentovi nedůvěřovali, a silná opozice se proti němu vytvořila i
v americkém Senátu. Mnohým zastáncům tvrdší linie se totiž nezamlouvaly Kennedyho
(ani Eisenhowerovy) ústupky Sovětům, kterým hluboce nedůvěřovali. Sověti zase
nesouhlasili s některými ustanoveními, zejména s navrženým systémem verifikace,
postaveným na inspekcích na místě133.

130
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
131
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
132
Viz poznámka pod čarou 129 na straně 72.
133
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008.
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Podstatnou změnou v dalším vyjednávání byl tvrdší Chruščovův přístup vůči
americkým návrhům a částečně i vůči osobě nového amerického prezidenta134. Už na
jejich prvním setkání, které bylo zamýšleno jako "seznamovací", Chruščov Kennedymu
vyčetl prakticky vše, od přítomnosti amerických jednotek v Západním Berlíně po pokus
o špionáž prostřednictvím navrhovaných inspekcí a kontrolních zařízení, které by měly
monitorovat dodržování dohody o zákazu jaderných testů. Rovněž požadoval začlenění
dohody o ukončení jaderných testů do širšího kontextu dohod o odzbrojení, což bylo
paradoxně přesně to, co již několik let zpátky navrhoval Eisenhower a co tehdy Chruščov
odmítl jako neopodstatněné. Několik týdnů po tomto setkání, koncem července 1961, pak
Sověti začali se stavbou Berlínské zdi.
Poměrně překvapivou reakcí na tento vývoj byly z americké strany ústupky, které
Kennedyho administrativa iniciovala. I tyto návrhy však byly odmítnuty s tím, "že jsou
příliš vzdáleny sovětskému postoji"135. Sovětskou odpovědí bylo paradoxně další
přitvrzení postojů, konkrétně velká série atmosférických testů, které v srpnu 1961
znamenaly ukončení testovacího moratoria136. Zatímco Američané v tomto kroku viděli
jednoznačné porušení (byť jednostranných) závazků, Sověti měli hned dva důvody, proč
jaderné testy obnovit. Prvním důvodem byly jaderné testy, které provedla Francie v roce
1960, protože "patřila k západním mocnostem", a druhým důvodem bylo prohlášení
prezidenta Eisenhowera z prosince 1959, ve kterém explicitně uvedl, že "se necítí vázán
závazkem neprovádět jaderné testy, nicméně že se jejich provádění prozatím zříká"137.
Sovětská interpretace tohoto kroku byla jasná: Co může (jednostranně) učinit jedna
strana, může učinit i druhá138.
134

Existuje mnoho verzí, proč k tomuto došlo, mezi nimi např. přetrvávající vliv incidentu s U2, potíže na
domácí politické scéně, testování odhodlanosti prezidenta Kennedyho po jeho nezdaru v Zátoce sviní, atp.
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
135
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992, str. 28.
136
Vzhledem k načasování testů krátce po vrcholné schůzce Kennedyho a Chruščova a době, která je nutná
na přípravu podobných testů, je zřejmé, že tyto testy byly plánovány dlouho dopředu, a mohly tak být i
(stále ještě) opožděnou reakcí na incident se sestřelením U2 v květnu 1960. Thomson, D. B.: A Guide to
Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National
Laboratory, July 1999.
137
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992, str. 28
138
Od té doby byli američtí představitelé velmi skeptičtí ohledně sovětských návrhů na nejrůznější
moratoria. Viz také např. Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments,
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I před tento nezdar byl Kennedy pevně rozhodnut pokračovat ve svém úsilí
o uzavření dohody o zákazu jaderných zkoušek, ve kterém viděl jednak příležitost
ke zlepšení vztahů se Sověty a také prostředek k omezení šíření jaderných zbraní.
Koncem roku 1961 poprvé spatřil světlo světa americko-britský návrh na zákaz pouze
atmosférických testů, který by nevyžadoval inspekce ani pozorovací stanice na místě.
Sověti se však tímto návrhem vůbec nezabývali a v atmosféře testovali dál. Tento
evidentní nedostatek zájmu ze strany SSSR vedl rovněž k definitivnímu zablokování
ženevských jednání.139 Ta však pokračovala na půdě Komise OSN pro odzbrojení a řešila
opět především otázku verifikace, zejména díky čerstvým objevům v seizmickém
výzkumu.
Jedním z klíčových bodů v rámci cesty k dohodě bylo rozhodnutí o paralelní
přípravě dvou návrhů, jak na úplný zákaz jaderných zkoušek, tak i na zákaz částečný,
který by umožňoval podzemní testování. V rámci úplného zákazu byla hlavní pozornost
tradičně věnována verifikačním mechanismům, zejména inspekcím a jejich technickým a
procedurálním otázkám140. Částečný zákaz jaderných testů se vztahoval na testy
v atmosféře, pod vodou a ve vesmíru, nicméně umožňoval testování pod zemí. Díky
tomu také nebyly navrženy žádné kontrolní mechanismy, které by vyžadovaly inspekce
na místě nebo kontrolní stanice na území daného státu (především SSSR). Každá strana
však mohla provádět kontrolu z míst vně území daného státu, pomocí zařízení
detekujících elektromagnetické, akustické a seizmické vlny a pomocí letadel, která
ve vysokých výškách testovala přítomnost radioaktivního odpadu. Sověti však i tyto
návrhy (bez důkladného prostudování) odmítli a průlom v samotném jednání tak musel
přijít až po kubánské krizi, do které v té době zbývalo pouze několik týdnů.
Kubánská krize vskutku byla bodem obratu v jednání o zákazu jaderných
zkoušek. Chruščov a celé sovětské vedení v důsledku této provokativní akce a hrozby

CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates March 12, 2008.
139
Viz např. Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford
University Press, Stanford, California, 1992. Lze však předpokládat, že tento sovětský postoj byl součástí
vyjednávací taktiky, která měla vylepšit sovětskou vyjednávací pozici. Ve skutečnosti lze u veškerých
návrhů předložených v rámci takto závažných témat samozřejmě předpokládat, že byly oběma stranami
důkladně analyzovány a vyhodnocovány.

- 75 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

možné konfrontace určitým způsobem "vystřízlivělo" a u jednání se chovalo mnohem
konstruktivněji než do té doby141. Rovněž Kennedymu krize paradoxně pomohla, protože
posílila jeho pozici jak doma (především vůči Senátu), tak i ve světě. Vůdci obou táborů
si rovněž uvědomovali nutnost "snížit nebezpečí" a nejlepší cestou k tomuto cíli byly
dohody o kontrole zbrojení a jako první krok dohoda o zákazu jaderných testů.
V porovnání s předchozím obdobím se obě strany předháněly ve smířlivých gestech,
nicméně stále se nedokázaly dohodnout na verifikačních mechanismech. Kennedy si byl
zároveň velmi dobře vědom faktu, že přílišné ústupky mohou vážně ohrozit ratifikaci
případné smlouvy v Senátu, kde bylo třeba dvoutřetinové většiny a kde měli silnou pozici
odpůrci dohody se Sověty.
Významnou oporou Kennedymu byl v té době britský ministerský předseda
Macmillan, který stál pevně na jeho straně a často vystupoval v roli tlumočníka, resp.
zprostředkovatele, mezi USA a SSSR. Právě na Macmillanův popud vyzvali v dubnu
1963 tito dva státníci v osobním dopise Chruščova k dalšímu jednání, kterého by se
účastnili "vysocí představitelé USA a Velké Británie, kteří by měli pravomoc mluvit
v Moskvě ve jménu nejvyšších amerických a britských představitelů přímo s ním
[Chruščovem]."142 Chruščov tento návrh (poněkud překvapivě) přijal, neodpustil si
ovšem kritiku Kennedyho politiky a zpochybnil jeho úmysly ohledně dosažení dohody.
Chruščovovu počáteční nedůvěru však do značné míry otupil Kennedyho
smířlivý projev na Americké univerzitě v červnu 1963, který byl následně celý přetištěn
v sovětském tisku. Kennedy opět zopakoval nutnost vyhnout se nukleární válce,
jednostranně vyjádřil ochotu USA zastavit testy, pokud se k tomu zavážou i další státy, a
jedním dechem dodal, že toto gesto je třeba stvrdit závaznou dohodou, o které by se mělo
jednat v Moskvě. Krátce nato, začátkem července 1963, pak Chruščov poprvé otevřeně
akceptoval americkou formulaci zákazu jaderných testů v atmosféře, pod vodou a

140

Nicméně důležité otázky, jako např. maximální povolený počet inspekcí, zůstávaly až do samotného
jednání prázdné. Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians,
Stanford University Press, Stanford, California, 1992, str. 31–32
141
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 33
142
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992, str. 33.
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ve vesmíru, které by nevyžadovaly inspekce a kontrolní stanoviště na sovětském
území143. Cesta k dohodě se tak zdála relativně volná.
Bezprostředně před uzavřením samotné dohody o částečném zákazu jaderných
zkoušek se ještě obě strany pokusily získat nějaké body navíc, Američané s pokusem
o úplný zákaz jaderných zkoušek, Sověti s širší dohodou o odzbrojení. I během jednání
byly nutné některé ústupky, nicméně zde byla patrná zřejmá vůle obou stran dosáhnout
dohody. Také díky tomu bylo jednání poměrně rychlé a 5. srpna 1963 tak byla v Moskvě
podepsána Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, pod vodou a ve vesmíru,
tedy Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek LTBT, resp. PTBT144.

B.2.2.2

Základní charakteristika Smlouvy a její ratifikace

Dohody ohledně uzavření Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek bylo
dosaženo po téměř deseti letech od prvních oficiálních návrhů na omezení či zákaz
jaderných testů v roce 1954 a pět let po zahájení jednání v rámci ženevské konference
o ukončení jaderných testů. Jak bylo zmíněno, Smlouva byla podepsána v Moskvě 5.
srpna 1963 a 10. října téhož roku vstoupila v platnost. Původními signatáři smlouvy byly
pouze Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie. Do roku 2008 se k této Smlouvě
připojilo přes 130 států.
Cílem Smlouvy LTBT vyjádřeným v preambuli je postupné dosažení úplného
zákazu jaderných zkoušek, který by měl výrazně přispět ke konečnému cíli všeobecného
a trvalého odzbrojení pod plnou mezinárodní kontrolou v souladu s cíli OSN. Zároveň by
Smlouva měla přispět k ukončení závodů ve zbrojení a ke snížení motivace ostatních
států získat jaderné zbraně. Preambule také zmiňuje, že zákaz jaderných zkoušek by měl
také efektivně přispět k eliminaci zdravotních rizik pramenících z radiace v důsledku
provádění jaderných testů.
Samotná Smlouva LTBT je poměrně krátká a má pouze pět článků. Článek I
obsahuje prakticky kompletní formulaci závazku obsaženého ve Smlouvě LTBT. Ta
zakazuje všem stranám Smlouvy provádění jaderných testů jaderných zbraní ani žádných
143

Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
144
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
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jiných jaderných explozí na celém svém území nebo na území, které ovládá či spravuje.
Konkrétně se tento zákaz týká jednak atmosféry včetně její horní hranice, vesmíru a
oblastí pod vodní hladinou, včetně teritoriálních a mezinárodních vod, jednak jakéhokoli
dalšího prostření, kde by jaderný výbuch mohl způsobit radiaci na území v jurisdikci třetí
strany. Smluvní strany však jedním dechem zmiňují, že i když je testování pod zemí dle
textu tohoto článku povoleno, měly by strany podniknout veškerou snahu o úplné
zastavení jaderných zkoušek v souladu s preambulí. Stejná ustanovení, která platí pro
vlastní území, platí i pro území cizích států a smluvní strany se zavazují nenapomáhat
třetím stranám v testování jaderných zbraní a k tomuto kroku je nenavádět.
Článek II se týká změn ve Smlouvě a stanovuje, že tyto změny může navrhnout
kterákoli smluvní strana doručením návrhu depozitářům Smlouvy, kterými jsou tři
původní smluvní strany a kteří pak tento návrh cirkulují. Pokud je tento návrh přijat
alespoň jednou třetinou smluvních stran, je svolána konference, která navrhované změny
projedná. Změny ve Smlouvě musí být odsouhlaseny nadpoloviční většinou všech
smluvních stran, včetně všech původních signatářů. Změny pak vstoupí v platnost po
doručení ratifikačních listin nadpoloviční většiny všech smluvních stran, opět včetně
všech tří původních signatářů.
Článek III stanovuje, že Smlouva LTBT je otevřená pro všechny státy před i po
jejím vstupu v platnost. Samotné přistoupení pak proběhne v momentě doručení
ratifikačních instrumentů depozitářům Smlouvy, tedy jejím třem původním signatářům.
Samotná Smlouva pak vstupuje v platnost v momentě, kdy si její původní signatáři
navzájem předají ratifikační listiny, k čemuž došlo, jak bylo zmíněno výše, 10. října
1963.
Smlouva LTBT je podle článku IV uzavřena na dobu neurčitou s tím, že každá
ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit v případě, že se rozhodne, že
"mimořádné události v souvislosti s ustanoveními vyplývajícími z této Smlouvy výrazně
ohrozí výsostné národní zájmy" dané země. Na samotné vystoupení se pak vztahuje
tříměsíční výpovědní lhůta. Zařazení tohoto článku, resp. možnosti odstoupit od
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Smlouvy, bylo chápáno jako ústupek Američanům v souvislosti s možnými problémy
s její ratifikací především v americkém Senátu145.
Verifikační mechanismy
Text Smlouvy samotné neobsahuje žádné verifikační mechanismy ani nezakládá
verifikační režim, což vyplynulo ze sovětské neochoty přistoupit na jakýkoli verifikační
mechanismus, který by byl účinný a obsahoval inspekce na místě. To byl rovněž důvod
pro to, že se vyjednávání o (alespoň částečném) zákazu jaderných testů táhla téměř deset
let. Během těchto deseti let však došlo k významnému pokroku v technice, díky kterému
byly zdokonaleny tzv. národní technické prostředky, které umožňovaly poměrně
spolehlivou

verifikaci

z míst

mimo

území

daného

státu,

alespoň

v případě

atmosférických a velkých podzemních testů. Ačkoli tedy Smlouva explicitně využití
žádného verifikačního mechanismu nepředpokládá, implicitně je k tomuto účelu
využíván právě systém národních technických prostředků (NTM), převážně letadel,
pozemních stanic a také výše zmíněných Vela satelitů. Konkrétní pozorování zahrnuje
tyto metody146:
• Optická pozorování (eventuelních) jaderných výbuchů a rádiová pozorování;
• Akustická pozorování, resp. sběr akustických signálů;
• Využití optických signálů způsobených mírným rentgenovým zářením z jaderných
výbuchů ve vysokých vrstvách atmosféry;
• Zachycování, resp. pozorování měkkého rentgenového záření a neutronů
vyprodukovaných jaderným výbuchem pomocí detektorů, které jsou součástí družic
umístěných na oběžné dráze kolem Země.
Zachycování produktů jaderného štěpení (převážně neutronů) a dalších
komponent radioaktivního odpadu je velmi důležité z hlediska určení, z jakého typu
jaderné nálože tyto částice pocházejí, a možnost tohoto určení je přitom velmi přesná.
Tyto detekční systémy byly rozvinuté převážně ve Spojených státech, kde byl jejich

145

Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
146
Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 34–35
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usilovný vývoj zahájen už v roce 1958. Podobnými, nicméně poněkud méně
sofistikovanými systémy pak disponoval i Sovětský svaz a další státy147.
Poněkud větší problém nastával s detekcí podzemních jaderných testů a
atmosférických testů prováděných na úrovni země. Zde bylo vizuální pozorování méně
účinné a nejspolehlivější dostupnou metodou, jejíž absolutní spolehlivost však byla
omezená, bylo seizmické pozorování s využitím soustavy stanic sloužících k výzkumu
zemětřesení. Tato zařízení však v té době ještě nebyla dostatečně citlivá, aby dokázala
spolehlivě odhalit podzemní jaderné výbuchy cca do velikosti 1 megatuny148. Věrohodná
verifikace podzemních jaderných testů by tak vyžadovala inspekce na místě, které by
musela povolovat jakákoli dohoda o zákazu podzemních jaderných testů. Zejména
z tohoto důvodu došlo v roce 1963 pouze k zákazů testů v atmosféře, pod vodou a
ve vesmíru, protože tyto byly poměrně spolehlivě odhalitelné i pomocí výše popsaných
NTM.
Ratifikace a implementace Smlouvy LTBT
Podpis Smlouvy LTBT byl bezesporu velmi významným krokem, nicméně aby
mohla Smlouva vstoupit v platnost, musel ji ještě ratifikovat Senát Spojených států,
z čehož měla především americká administrativa poměrně vážné obavy149. Samotná
formulace částečného zákazu jaderných zkoušek a ústupky, ke kterým během několik let
vyjednávání té či oné formy zákazu testů jaderných zbraní došlo, měly v americkém
Senátu řadu odpůrců. Ratifikace přitom vyžadovala dvoutřetinovou většinu. Základními
námitkami proti ratifikaci byly obava o národní bezpečnost v momentě, kdy nebude
možné neomezeně testovat jaderné zbraně, a bude tedy narušen princip odstrašení, a také
neexistence zcela spolehlivého verifikačních mechanismu, který by kontroloval
dodržování dohody všemi jejími stranami, tedy obavy ze sovětského porušování
Smlouvy.

147

Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
148
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008.
149
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
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Obavy panovaly také v souvislosti s budováním systému protiraketové obrany
(ABM) a s možnými komplikacemi při vývoji nových zbraní150. To byl nicméně jeden
z cílů Smlouvy LTBT a jejím zastáncům se nakonec povedlo přesvědčit odpůrce o tom,
že pokud budou obě supervelmoci Smlouvy dodržovat, uchovají si Spojené státy
schopnost vyvíjet nové zbraňové systémy. Důležitým bodem byla také diskuse nad
spolehlivostí NTM, které představovaly "neoficiální" verifikační mechanismus.
Pokrok ve vědě, stejně jako svědectví některých klíčových osob amerického
jaderného programu, tak významně přispěly ke schválení Smlouvy LTBT Senátem
Spojených států 23. září 1963. Smlouva pak vstoupila v platnost 10. října a ještě do
konce roku 1963 se k ní připojilo přes 60 dalších zemí. Problém však nastal v případě
Francie a Číny, které ke smlouvě LTBT přistoupily až v roce 1990151. Francie přitom
měla jaderné zbraně od roku 1960 a Čína je získala v roce 1964.
I přes podpis a ratifikaci Smlouvy však ve Spojených státech panovala nedůvěra
vůči sovětskému dodržování závazků, zejména díky předchozímu porušení moratoria na
testování v roce 1961. Spojené státy tak sice ustanovení Smlouvy dodržovaly, nicméně
byly připraveny během velmi krátké doby obnovit atmosférické testy v případě
sovětského porušení Smlouvy152. Toto chování bylo v polovině 60. let a obzvláště
vzhledem k předchozím zkušenostem s jednáním se Sověty pochopitelné a přetrvalo až
do poloviny 70. let a do celkového uvolnění vztahů. Negativní očekávání se nenaplnila,
nicméně je možné říci, že připravenost na okamžitou odpověď a možnost odstoupit od
Smlouvy daná jejím článkem IV výrazně zvýšily kredibilitu Smlouvy i jejích závazků a
napomohly tak významně k samotnému uzavření Smlouvy LTBT. Ta se tak mohla stát
prvním velkým počinem v oblasti kontroly zbrojení během studené války153.
150
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008.
151
Na první pohled je zde patrná analogie s chováním těchto dvou zemí v tomto případě a v případě
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT z roku 1968, kterou také tyto dva jaderné státy rovněž dlouho
nepodepsaly.
152
Americké ministerstvo obrany a Komise pro atomovou energii pouze zakonzervovaly existující zařízení
na atolech v Tichém oceánu tak, aby byly schopny je ve velmi krátké době opět použít pro podmořské a
atmosférické testy v případě, že by bylo třeba demonstrovat sílu. Viz také Bunn, G.: Arms Control by
Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University Press, Stanford, California,
1992.
153
Ze smluv, jimž se věnuje tato práce, byla před uzavřením Smlouvy LTBT uzavřena prakticky jen
smlouva o Antarktidě z roku 1959.
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Celkově vzato znamenala Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek LTBT
významný úspěch na poli kontroly zbrojení. Lze samozřejmě namítat, že má své vady a
zejména v otázkách verifikačního mechanismu je velmi slabá, nicméně svůj účel
v podstatě splnila a všechny tři původní signatářské země přestaly s atmosférickými
jadernými testy v souladu s ustanoveními Smlouvy LTBT. Celkem se do roku 1995
přidalo přes 120 států a dnes převyšuje počet signatářů číslo 130. Atmosférické testy,
resp. testy pod vodou však zcela nepřestaly, protože Francie a Čína Smlouvu LTBT až do
začátku 90. let nepodepsaly. Problém s radioaktivním spadem byl však do značné míry
vyřešen. Stejně tak Velká Británie, Spojené státy i Sovětský svaz pokračovaly
v podzemních jaderných testech, které byly dovoleny, prakticky až do počátku 90. let,
kdy se začínalo schylovat k podpisu Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek
CTBT. Velkým přínosem Smlouvy LTBT bylo ve své době také to, že svým způsobem
vydláždila cestu ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní NPT, k jejímuž podpisu došlo
v roce 1968.

B.2.3 Další bilaterální omezování jaderných zkoušek během
studené války
Podpis Smlouvy LTBT, její relativně bezproblémové fungování a celkové
uvolnění vztahů po podpisu dohod SALT I a ABM mezi Spojenými státy a Sovětským
svazem vedlo na počátku 70. let k otázkám možnosti dalšího omezení či úplného zákazu
testů jaderných zbraní. Jednalo se o obou těchto možnostech, přičemž v první fázi byla
charakteristická, stejně jako v případě Smlouvy LTBT, neochota Sovětů přistoupit na
inspekce na místě. Rovněž na americké straně panovaly obavy o ratifikaci případného
úplného zákazu jaderných zkoušek, zejména v souvislosti se silným odporem v Senátu a
Generálním štábu. To bylo patrně hlavním důvodem, proč prezident Nixon zvolil cestu
Smlouvy o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní (TTBT) namísto pokusu
o dosažení kompletního zákazu testů154. Sověti sice byli zastánci úplného zákazu
jaderných zkoušek a souhlasili dokonce i s určitou formou inspekcí, tyto záruky však
154

Důvodem tohoto rozhodnutí byla právě obava, že by Nixon dle vlastních slov nedokázal Smlouvu
CTBT (i po jejím případném uzavření) obhájit proti opozici v Senátu, vedené senátorem Jacksonem, a také
proti odporu Generálního štábu a lobby zbrojařských firem. Bunn, G.: Arms Control by Committee:
Managing Negotiations with the Russians, Stanford University Press, Stanford, California, 1992, str. 49.
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americká strana nepovažovala za dostatečné. Další pokus o uzavření dohody o úplném
zákazu jaderných zkoušek učinil prezident Carter, nicméně byl to pokus jediný,
neúspěšný a na poměrně dlouhou dobu poslední155.
Smlouva mezi USA a SSSR o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní
(TTBT)
Smlouva mezi USA a SSSR o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní,
známá rovněž jako Threshold Test Ban Treaty (TTBT), byla podepsána v červenci 1974,
pouze několik týdnů před odstoupením prezidenta Nixona kvůli aféře Watergate. Jednání
o ní přitom začala až na jaře 1974, kdy se Spojené státy a Sovětský svaz rozhodly
pokračovat v omezování testů jaderných zbraní. Hned nato začaly v Moskvě rozhovory
na technické úrovni, které se zabývaly především záležitostmi týkajícími se verifikace na
základě národních technických prostředků. K dohodě na textu Smlouvy TTBT pak došlo
v červenci a krátce nato byla Smlouva podepsána.
Jejím hlavním přínosem je, že nastoluje práh pro velikost podzemních testů
jaderných zbraní, který nesmí překročit 150 kilotun156. Samotný tento práh byl
výsledkem kompromisu, kdy zejména vojenští představitelé chtěli tento limit vyšší,
zatímco političtí představitelé byli zastánci limitu nižšího157. Dosažený kompromis však
víceméně vyhovoval oběma stranám, protože se jednalo o hodnotu, která stačila na
drtivou většinu tehdy vyvíjených hlavic pro mezikontinentální balistické rakety (ICBMs)
a rovněž rakety odpalované z ponorek (SLBMs). Zároveň se také jednalo o hodnotu,
která byla v rámci seizmických pozorování poměrně spolehlivě rozeznatelná od
zemětřesení i bez použití inspekcí a pozorovacích stanovišť na území Sovětského svazu.
V rámci Smlouvy TTBT se Spojené státy a Sovětský svaz znovu (v preambuli)
zavázaly přispět k co nejrychlejšímu ukončení závodů ve zbrojení, omezení počtu

155

Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
156
Což je ekvivalent 150 000 tun TNT a zhruba desetinásobek síly hirošimské bomby. Na druhou stranu je
to zhruba stokrát méně, než byl americký test Bravo z roku 1954 (cca 15 megatun), a výrazně méně než
maximální hodnota testů prováděných na podzemních testovacích základnách obou zemí (cca 1 megatuna).
157
To, že se povedlo dosáhnout limitu, který představuje jen zlomek megatuny, bylo velkým politickým
úspěchem, protože omezovalo velikost budoucích jaderných hlavic, které tak byly hůře použitelné pro
případný první útok. To platilo především pro tehdy vyvíjené střely s více nezávislými hlavicemi (MIRV) a
střely s plochou dráhou letu. Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the
Russians, Stanford University Press, Stanford, California, 1992.

- 83 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

jaderných zbraní až po dosažení úplného jaderného odzbrojení pod plnou mezinárodní
kontrolou a samotnou Smlouvu chápaly jako krok na cestě k dosažení tohoto cíle. Hlavní
závazek ze Smlouvy je opět obsažen již v článku I, který na území smluvních stran
zakazuje jaderné testy s předpokládanou silou větší než 150 kt a nabádá strany k omezení
veškerých podzemních testů na minimum a ke snaze o dojednání úplného zákazu
jaderných zkoušek. Článek II stanovuje, že verifikačním mechanismem budou národní
technické prostředky (NTM) a že smluvní strany by měly tyto NTM respektovat, přičemž
v případě nesrovnalostí jsou možné vzájemné konzultace. Článek III pak určuje, že
Smlouva se vztahuje pouze na testy jaderných zbraní a že za účelem kontroly
podzemních jaderných výbuchů pro mírové účely by měla být sjednána a podepsána
separátní smlouva158. Články IV a V pak upravují postup při ratifikaci Smlouvy a její
trvání.
Smlouva TTBT obsahovala protokol, který požadoval, aby testy byly prováděny
na místech k tomu předem určených, u nichž byly známé geologické charakteristiky,
nebo bylo možné tyto charakteristiky zjistit pomocí kalibračních výbuchů, na kterých se
obě strany měly dohodnout. To bylo jedním z předpokladů, aby NTM poskytovaly
spolehlivé výsledky. Smluvní strany si měly za tímto účelem vyměnit data, která by
umožnila kontrolu limitu pro testování právě pomocí NTM, tedy v tomto případě
seizmických stanic mimo území testujícího státu159. Tento verifikační systém se však
neobešel bez problémů, přičemž na některé z nich se upozorňovalo již před samotným
podpisem Smlouvy. Příkladem bylo nechtěné překročení limitu, které je způsobeno
nesprávným odhadem síly nálože při její konstrukci. Celá Smlouva proto byla doplněna
deklarací, která je součástí oficiálního balíku dokumentů příslušných ke Smlouvě a která
možnost takovýchto "nechtěných" překročení připouští160.
158

Smlouva mezi USA a SSSR o využití podzemních jaderných výbuchů pro mírové účely
Mezi geologická data, která si smluvní strany vyměnily, patřily například informace o geologickém
podloží, hustotě a dalších charakteristikách hornin a nerostů, celková vlhkost a hladina podzemních vod.
Všechny tyto parametry totiž ovlivňují povahu seizmických vln způsobených výbuchem. Při znalosti
geologických charakteristik okolí místa testování je tedy snazší odhadnout a kontrolovat velikost odpálené
jaderné nálože. Sykes, L. R., Evernden, J., F.: Verification of a Comprehensive Nuclear Test Ban,
Scientific American, October 1989.
160
Konkrétní znění této deklarace je následovné: "Obě smluvní strany vyvinou veškeré úsilí plnit
ustanovení Smlouvy [TTBT]. Akceptují nicméně fakt, že přesný odhad síly jaderné zbraně není vždy možný.
Tato nejistota může vést k ojedinělým nechtěným a mírným překročením stanoveného limitu 150 kt.
Smluvní strany se proto dohodly, že (1) jedno nebo dvě mírná nechtěná překročení limitu za tok nebudou
159
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Dohoda na předání všech dat potřebných pro verifikaci a její uskutečnění
vyžadovaly v té době velmi úzkou spolupráci obou jaderných supervelmocí za účelem
omezení a kontroly jaderných zbraní. Zároveň to bylo také poprvé, kdy obě strany
souhlasily s poskytnutím záznamů o svých jaderných testech druhé straně161.
Ačkoli byla Smlouva TTBT podepsána již v roce 1974, nedostala se její ratifikace
na pořad dne až do roku 1976, kdy byla uzavřena a předložena její "sesterská" dohoda,
tedy Smlouva o využití podzemních jaderných výbuchů pro mírové účely, jejíž uzavření
Smlouva TTBT předpokládá ve svém článku III.
Smlouva mezi USA a SSSR o využití podzemních jaderných výbuchů pro mírové
účely (PNET)
Smlouva mezi USA a SSSR o využití podzemních jaderných výbuchů pro mírové
účely přímo navazuje na Smlouvu TTBT162 a doplňuje ji v tom smyslu, že reguluje
využití podzemních jaderných výbuchů pro mírové účely, např. budování kanálů,
podporu těžby ropy atp. Smlouva PNET tak upravuje všechny jaderné výbuchy, které
jsou provedeny mimo stanovená testovací území definovaná oběma stranami
v souvislosti se Smlouvou TTBT163 a musí rovněž splňovat ustanovení Smlouvy LTBT.
Smlouva PNET samotná byla podepsána v dubnu 1976 během summitu Brežněv–Ford,
ale jednání a konzultace na nižších úrovních začaly prakticky hned po podpisu TTBT.
považována za porušení Smlouvy [TTBT] a že (2) tato překročení limitu budou nicméně vnímána jako
důvod ke znepokojení a k případným konzultacím, vyžádá-li si to některá ze stran. " To byl samozřejmě
jednoznačný ústupek Sovětům, kteří pak také tyto limity opakovaně porušovali. Bunn, G.: Arms Control
by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University Press, Stanford, California,
1992.
161
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
162
Při přípravě Smlouvy TTBT bylo dohodnuto, že jaderné exploze nebudou touto Smlouvou (TTBT)
upraveny a že za tímto účelem bude dojednána separátní Smlouva (PNET), která by upravila podzemní
jaderné výbuchy pro mírové účely. Tato dvojí úprava přetrvává dodnes a to i přesto, že mezi jadernými
technologiemi využívajícími exploze pro mírové účely a jadernými technologiemi pro vojenské účely není
žádný podstatný rozdíl.
163
Jak Spojené státy, tak Sovětský svaz měly v minulosti program na využití jaderných výbuchů pro
mírové účely. Od 50. let až do roku 1973 odpálily Spojené státy 27 těchto zařízení v rámci programu
Plowshare (Radlice), který byl zaměřen na zkoumání možnosti využití jaderných explozí pro těžbu ropy a
zemního plynu a budování kanálů (přemisťování velkého množství horniny). Viz např.
http://www.ntip.navy.mil/nuclear_testing_treaties.shtml (2.3.2009)
Rovněž Sovětský svaz měl podobně zaměřený, avšak mnohem větší program využití jaderných výbuchů
pro mírové účely. Zdroje hovoří o 239 výbuších, z nichž některé byly skutečnou aplikací této technologie a
nebyly to tedy striktně řečeno testy.
Viz: http://www.absoluteastronomy.com/topics/Peaceful_nuclear_explosions (2.3.2009)
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Ke Smlouvě PNET byl v roce 1990 krátce před její ratifikací připojen detailní Protokol
(viz níže).
Smlouva PNET zakazuje (čl. III, odst. 2) odpálení jaderných náloží (pro mírové
účely) větších než 150 kt a také hromadné odpalování jaderných náloží (pro mírové
účely), jejichž souhrnná síla by překračovala 1,5 megatuny. To ovšem za předpokladu, že
jednotlivé nálože budou rozpoznatelné pomocí verifikačních mechanismů, které jsou
v tomto případě shodné s těmi ve Smlouvě TTBT. Pokud by tyto výbuchy neměly být
samostatně rozpoznatelné, resp. pozorovatelné, aplikuje se limit 150 kt. V případě
hromadných výbuchů byly rovněž povoleny inspekce druhé strany.
Smlouva PNET oběma stranám umožňovala (čl. III. odst. 1) provádět jaderné
exploze pro mírové účely na území jiných států, pokud o ně tyto státy požádají a pokud
tyto exploze budou v souladu s limity a ustanoveními Smluv PNET, TTBT, LTBT a také
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT.
Články VI a V Smlouvy PNET upravují verifikační mechanismy. Základem
těchto mechanismů jsou ustanovení TTBT, tedy národní technické prostředky a pravidla
jejich použití, tedy zejména nezasahování a nerušení činnosti těchto prostředků. Kromě
těchto prostředků však Smlouva PNET stanovuje, že si strany budou navzájem
poskytovat informace o místech plánovaných výbuchů a že druhé straně bude umožněn
přístup na tato místa. Protokol ke Smlouvě PNET se týká především specifických
ustanovení, která mají zabránit tomu, aby bylo možné využívat vojensky relevantních
poznatků, jejichž získání by bylo v rozporu s TTBT, z explozí provedených pro mírové
účely. Dohoda přidružená ke Smlouvě navíc obě strany zavazuje, že využití jaderných
náloží pro mírové účely nebude zahrnovat testování nových typů náloží. Takovéto testy
musí být prováděny jako testy vojenské na místech a za podmínek k tomu určených
v rámci TTBT.
Ustanovení Smluv TTBT a PNET dohromady představují komplexní regulační
rámec pro podzemní jaderné zkoušky a jaderné výbuchy pro mírové účely na bilaterální
bázi mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Blízký vztah obou Smluv, resp. fakt, že
jedna vychází z druhé, je patrný rovněž z identických dob trvání (pětileté intervaly) a
ustanovení, že žádná ze stran nemůže odstoupit od Smlouvy PNET ve chvíli, kdy stále
platí Smlouva TTBT. Naopak v momentě ukončení platnosti Smlouvy TTBT, mohou obě
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strany od Smlouvy PNET odstoupit. Samotná Smlouva TTBT přitom předpokládá, že
dojde k jejímu nahrazení Smlouvou o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT, nebo
podobnou smlouvou, která by učinila další krok k jadernému odzbrojení. Vzájemná
vazba obou Smluv byla patrná rovněž z jejich společného předložení Senátu USA
k ratifikaci koncem července 1976164.
Další osud obou Smluv a jejich vstup v platnost
Smlouvy byly sice předloženy k ratifikaci již v roce 1976, nicméně ani Sovětský
svaz, ani Spojené státy je dlouhou dobu neratifikovaly. Již v roce 1976 však obě strany
separátně vyjádřily úmysl dodržovat ustanovení dohody, zejména o limitu 150 kt u síly
testovaných jaderných zbraní, dokud nebude smlouva ratifikována.
Ve Spojených státech bránila ratifikaci především skepse z dodržování dohody
Sověty, vzhledem k tomu, že inspekce na místě byly omezeny a národní technické
prostředky nebyly zcela spolehlivé165. Stanovený limit a jeho dodržování bylo velmi
významné z hlediska potenciální ratifikace, zejména v souvislosti se zaváděním do
výzbroje a zvyšováním počtu ruských raket s více nezávislými hlavicemi166. Za tímto
účelem došlo mezi USA a SSSR k dohodě, že obě strany budou stanovený limit do doby
ratifikace dodržovat, pokud ovšem nebude prokázáno, že jedna ze stran tento limit
výrazně překročila, resp. překračuje. Nicméně již v první polovině 80. let existovaly
seizmické důkazy167 o tom, že sovětské testy opakovaně překračují limit 150 kt, nicméně
tyto důkazy nebyly natolik evidentní, resp. průkazné, aby mohly "jednoznačně a
nezpochybnitelně"168 dokázat, že Sovětský svaz svůj přislib o dodržování limitu 150 kt
porušuje. Prezident Reagan se sice snažil dotlačit Sověty k jednacímu stolu ohledně

164
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
165
Nebylo možné například zcela vyloučit, že testy s deklarovanou silou 150 kt nebudou ve skutečnosti
o síle 200 či 300 kt, což ovšem nebudou měřicí stanice vně území Sovětského svazu s to hodnověrně
prokázat. Na druhou stranu ovšem existovalo přesvědčení, že pokud by (opakovaně) docházelo k utajeným
výbuchům o síle několika set kilotun, byly by tyto výbuchy s největší pravděpodobností registrovány
seizmickými detekčními stanicemi. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian
Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 39
166
MIRV SS-18, SS-24 a mobilní SS-25
167
Citováno v Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 40.
168
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 40
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zpřísnění verifikačních mechanismů TTBT, Sověti však tyto návrhy odmítali s tím, že
stanovený limit dodržují. Změna, která předznamenala celkové uvolnění vztahů a
otevřela cestu mimo jiné k ratifikaci TTBT, nastala až s příchodem Michaila Gorbačova
v roce 1985.
Jednání mezi USA a SSSR ohledně doplnění verifikačních mechanismů tak, aby
Smlouvy získaly dostatečnou podporu v americkém Senátu, začaly v listopadu 1987.
Součástí těchto jednání bylo i provedení tzv. společného verifikačního experimentu
(Joint Verification Experiment, JVE), který předpokládal provedení jaderných testů
na testovacích základnách v Nevadě a Semipalatinsku za přítomnosti druhé strany, která
tak mohla na místě a za použití vlastní techniky přesně měřit výsledky a sílu testů. Tento
experiment mimo jiné demonstroval velkou přesnost měření hydrodynamickou metodou
(CORRTEX), která na místě umožňovala efektivní verifikaci limitů Smluv TTBT a
PNET169.
V květnu 1990 pak došlo ke shodě na textu dodatečných protokolů, které v rámci
systému verifikace nahradily protokoly stávající. Nový protokol zakotvil použití
hydrodynamické metody pro všechny testy s plánovanou silou přes 50 kt a inspekce na
místě v případě testů s plánovanou silou více než 35 kt170. K samotnému podpisu pak
došlo 1. června 1990. S těmito změnami (a na pozadí ostatních politických událostí) byly
Smlouvy TTBT a PNET jednomyslně schváleny jak Senátem Spojených států tak i
Shromážděním Nejvyššího sovětu a mohly vstoupit v platnost v prosinci 1990. Poté sice
začaly obě strany plánovat vzájemné verifikace, nicméně tento proces byl brzy zastaven
rozpadem Sovětského svazu a následným jednostranným vyhlášením moratoria na
jaderné testy oběma supervelmocemi171 v souvislosti s očekávaným podpisem Smlouvy
CTBT.

169

Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 40.
170
Viz Protokol ke Smlouvě TTBT.
171
Smlouva TTBT je smlouvou dvoustrannou mezi Sovětským svazem (a Ruskou federací jakožto
nástupnickým státem) a Spojenými státy a jako taková zůstává v platnosti (patrně do doby vstupu
v platnost Smlouvy CTBT, viz následující kapitola). Co se týče ostatních států bývalého Sovětského svazu,
které měly jaderný potenciál, došlo mezi lety 1995 a 1997 k jejich úplné denuklearizaci. Medalia, J.:
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates
September 18, 2008.

- 88 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

B.2.4 Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek
Dosažení dohody o úplném zákazu a ukončení jaderných zkoušek je cílem
politiků již před padesát let. Vůbec první návrh přednesl indický ministerský předseda
Nehrú v roce 1954, následován opakovaně presidentem Eisenhowerem ještě v průběhu
50. let. Dohoda o úplném zákazu však dlouho ztroskotávala na umožnění kontrol na
místě a dalších verifikačních opatřeních nutných pro úplný zákaz jaderných zkoušek. A i
když se zdálo, že s koncem studené války a finálním podpisem Smlouvy o úplném
zákazu jaderných zkoušek CTBT byly tyto problémy vyřešeny, opak se zdá být pravdou.
Nahromaděné jaderné arzenály totiž mají dle některých172 stále své opodstatnění a jejich
udržování vyžaduje provádění testů. Smlouva CTBT tak ani téměř třináct let po svém
podpisu nevstoupila v platnost a donedávna situace ani nenasvědčovala, že by k tomuto
kroku mohlo v brzké době dojít. Se změnou americké administrativy v roce 2009 však
může přijít obrat.

B.2.4.1

Příprava a projednávání Smlouvy o úplném zákazu jaderných
zkoušek

Neúspěchy v raných snahách uzavřít dohodu o úplném zákazu jaderných zkoušek
vedly k tomu, že se především Spojené státy, Sovětský svaz a Velká Británie snažily
hledat alespoň částečné, resp. postupné řešení. Tím prvním byla Smlouva o částečném
zákazu jaderných zkoušek LTBT z roku 1963, která do značné míry odstranila zdravotní
rizika plynoucí z radiace způsobené atmosférickými jadernými testy. I v její preambuli se
však signatáři zavazují, že budou hledat cestu k úplnému zákazu jaderných zkoušek a
k celkovému jadernému odzbrojení. Prakticky tytéž cíle byly dále potvrzeny i
ve smlouvě o nešíření jaderných zbraní NPT z roku 1968 a především ve Smlouvě
o omezení podzemních testů jaderných zbraní TTBT z roku 1974. Smlouvy LTBT a
TTBT navíc implicitně předpokládají, že budou nahrazeny Smlouvou o úplném zákazu
jaderných zkoušek CTBT, jakmile to bude možné173.

172

Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
173
Vzhledem k neúměrně narůstajícím závodům ve zbrojení a hromadění jaderných hlavic však bylo
během 70., 80. a částečně i 90. let prioritou obou supervelmocí právě omezování, resp. snižování počtu
jaderných zbraní. V té době fungující systémy LTBT a TTBT (v té době ještě bez ratifikace) byly
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První, a bohužel na dlouhou dobu poslední, pokus o dosažení dohody o CTBT po
podpisu Smlouvy LTBT vyhlásil v roce 1977 hned po svém nástupu do funkce prezident
Carter. V červenci 1977 tak mohla v Ženevě začít trojstranná jednání za účasti USA,
SSSR a Velké Británie ohledně kompletního zákazu jaderných zkoušek. Američané
původně požadovali kompletní zákaz testů, tedy skutečný "zero-yield"174, a dobu trvání
na neurčito. Ruská pozice naopak původně požadovala trvání na 3–5 let, s tím, že
případné prodloužení by se vázalo na přistoupení Francie a Číny. Koncem roku 1979
byly téměř všechny obtížné body vyřešeny, nebo se alespoň "zdály být řešitelné"175,
nicméně celá záležitost s CTBT musela ustoupit do pozadí vzhledem k probíhající
ratifikaci SALT II. V americkém táboře se během těchto jednání v letech 1977–1979
vedla zásadní diskuse o možnosti uchování jaderného potenciálu v kombinaci s dohodou
postavenou na principu "zero-yield", ovšem i ta vyzněla do ztracena spolu s CTBT176.
Prezident Reagan se po nástupu do funkce rozhodl nepokračovat v jednání
o CTBT, ale vyjádřil obavy ohledně verifikačních systémů u Smluv TTBT a PNET, které
v té době nebyly ratifikovány ani jednou stranou a na které zároveň soustředil svou
pozornost. Jak bylo zmíněno výše, podařilo se mu dosáhnout po nástupu Michaila
Gorbačova průlomu v jednání o verifikačních mechanismech a prezident Bush starší tak
mohl ratifikaci obou Smluv úspěšně dotáhnout.

maximálním kompromisem, kterého bylo možné dosáhnout, a velmi výrazně limitovaly jaderné testy
v porovnání s 50. a 60. lety. Smlouva NPT navíc poměrně efektivně bránila šíření jaderných zbraní.
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for Congress,
Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March 12, 2008.
174
Zero-yield v praxi znamená, že není možné provádět jakýkoli jaderný výbuch, byť velmi malý. Opakem
mohou být pojmy low-yield, popř. very-low-yield, které v praxi znamenají možnost odpalovat nálože např.
do velikosti několika málo kilotun. Peden, W., Hill, F.: Testing the Test Ban Treaty, CTBT: Passing the
Test, Disarmament Forum, Two, 2006.
175
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008, str. 68.
176
Ministerstvo energetiky a Generální štáb zastávaly názor, že k uchování operační připravenosti
amerického jaderného arzenálu bude nutný omezený počet menších testů, které by ovšem byly v rozporu se
"zero-yield" CTBT. V prosinci 1979 ministr obrany Brown a poradce prezidenta pro národní bezpečnost
Brzezinski požadovali dokonce limit 15 kt,což je zhruba síla hirošimské bomby. Ve hře pak byly i další
varianty včetně limitu několika set tun, resp. 3–5kt. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control
Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 41–
42.
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Konec studené války a konec, resp. snížení potřeby vyvíjet další jaderné zbraně
opět zvýšily v rámci mezinárodního společenství tlak na uzavření Smlouvy CTBT177.
Sovětský svaz netestoval od roku 1990 a Spojené státy a Francie jej následovaly v roce
1992, resp. 1995. Clintonova administrativa vystupovala v rámci vyjednávání o Smlouvě
CTBT v první polovině 90. let velmi aktivně a důležitý byl rovněž fakt, že Francie a Čína
se krátce předtím připojily ke Smlouvě NPT (jako jaderné státy).
Vyjednávání se v listopadu 1993, po jednomyslném schválení Rezoluce volající
po dojednání a podepsání Smlouvy CTBT, přesunulo na půdu OSN, a konkrétně pak na
půdu Konference o odzbrojení, která byla přidruženou organizací OSN a je "jediným
multilaterálním fórem v rámci mezinárodního společenství, které se zabývá vyjednáváním
o otázkách odzbrojení"178. Samotná jednání pak začala v roce 1994 a byla silně ovlivněna
přípravou na Konferenci o prodloužení platnosti Smlouvy NPT v roce 1995. Prodloužení
platnosti Smlouvy NPT zdaleka nebylo samozřejmostí, zejména díky kritizované malé
snaze jaderných států o odzbrojení. Implicitní příslib uzavření Smlouvy CTBT v co
nejkratším možném termínu tak byl jedním z klíčových faktorů prodloužení Smlouvy
NPT na neurčito179. Tato přímá spojitost mezi režimem nešíření jaderných zbraní a
zákazem jejich testů snahy o dosažení dohody ještě zvýšila.
Stále však zůstávaly nedořešené některé otázky, zejména z hlediska systémů
verifikace Smlouvy. I tyto body se však podařilo vyřešit a konference o odzbrojení
dokončila návrh Smlouvy CTBT v srpnu 1996. Díky nutnosti konsenzu, který je v rámci
tohoto fóra vyžadován, a připomínkám Indie180 však nemohl být tento dokument

177

Spolu s obnovením jednání o CTBT se znovu vynořila i otázka, zda by budoucí Smlouva CTBT měla
být založena na "zero-yield" nebo "low-yield" principu.
178
Citováno v Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent
Developments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional
Research Service, Updates September 18, 2008, str. 71.
179
Závěry konference dokonce zdůraznily potřebu uzavření "jednání o univerzální a z mezinárodního
hlediska efektivně verifikovatelné Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek nejpozději do roku 1996".
U.N. Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. "Principles and
Objectives for Nuclear Non-proliferation and Disarmament." NPT/CONF.1995/32 (Part I), Annex,
http://disarmament2.un.org/wmd/npt/1995dec2.htm (10.12.2008).
180
Indie požadovala, aby Smlouva CTBT byla "ještě více zakotvena v globálním kontextu odzbrojení a
byla prostřednictvím svých ustanovení spojena s povinností odstranění všech jaderných arzenálů v předem
striktně daném časovém rámci." India. Embassy. "Statement by Ms. Arundhati Ghose, Ambassador/
Permanent Representative of India to UN, Geneva, in the Plenary of the Conference on Disarmament on
January 25, 1996". Citováno v Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and
Recent Developments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division,
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předložen přímo Valnému shromáždění OSN. Po dohodě byl ovšem tento dokument
předložen Austrálií a Valné shromáždění jej většinou 158 ku 3 hlasům (mezi nimi Indie a
Libye) otevřelo k podpisu 24. září 1996181. Smlouvu do března 2009 podepsalo celkem
180 států a 148 států ji ratifikovalo. Díky přísně stanoveným podmínkám však Smlouva
doposud nevstoupila v platnost.

B.2.4.2

Základní charakteristika Smlouvy CTBT

Smlouva CTBT se v roce 1996 konečně stala vyjádřením v té době více než
čtyřiceti let snah o úplný zákaz jaderných testů a představuje jeden z nejvýznamnějších
počinů v oblasti jaderného odzbrojení. Její uzavření bylo možné díky skončení studené
války a výrazně k němu přispěly i nejaderné státy, které vytvořily tlak na postupné
jaderné odzbrojení jaderných států. Signatářské státy se navíc v preambuli zavázaly
k pokračování v úsilí o nešíření jaderných zbraní a snižování počtu těchto zbraní, které
by mělo vést k "úplnému jadernému odzbrojení a celkovému odzbrojení pod přísnou a
efektivní mezinárodní kontrolou". Samotná preambule pak vyzývá všechny státy, aby se
ke Smlouvě CTBT připojily a "přispěly tak k nešíření jaderných zbraní, celkovému
odzbrojení a posilování mezinárodní bezpečnosti a míru".
Klíčovým článkem Smlouvy CTBT je článek I, který obsahuje závazek
"neprovádět testy jaderných zbraní ani jakékoli jiné jaderné exploze" na svém území
nebo na území, které má daný stát pod kontrolou, a nepodporovat ostatní státy v tomto
jednání. Tato formulace, která odpovídá výše zmíněné variantě "zero-yield" zakazuje
veškeré, tedy i velmi malé jaderné výbuchy, které byly požadovány některými státy182.
Zakázány jsou rovněž jaderné výbuchy pro mírové účely, které požadovala Čína.
V závěrečném textu nebyly vyslyšeny ani výše zmíněné požadavky Indie týkající se
zákazu jakýchkoli aktivit v souvislosti s vývojem a zdokonalováním jaderných zbraní. I
přes poměrně jednoznačnou formulaci textu Smlouvy CTBT některé státy zpochybňují
Congressional Research Service, Updates September 18, 2008., str. 13. Indie je však paradoxně jedním ze
států, které Smlouvu CTBT doposud neratifikovaly a jejichž ratifikace je pro vstup v platnost nezbytná.
181
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 46.
182
Např. Spojené státy se však v roce 1994 prostřednictvím prezidenta Clintona rozhodly pro variantu
"zero-yield", která měla být umožněna díky pokroku v technologii. Message to the Senate Transmitting the
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty With Documentation, September 22, 1997 Administration of
William J. Clinton, 1997 / Sept. 22, Vol. II, viz také kapitola B.2.4.4.
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její závaznost v případě miniaturních testů, které by za současných podmínek nebyly
prakticky verifikovatelné183.
Článek II se týká organizačního zajištění implementace Smlouvy CTBT a zakládá
za tímto

účelem

Organizaci

Smlouvy

o úplném

zákazu

jaderných

zkoušek

(Comprehensive Test-Ban Treaty Organization, CTBTO), jejímiž členy jsou všechny
signatářské státy Smlouvy CTBT. Kromě implementace je hlavním úkolem CTBTO
dohlížet na verifikaci Smlouvy CTBT. Smlouva definuje v rámci CTBTO tři základní
orgány, kterými jsou:
• Konference členských států, která je nejvyšším orgánem Organizace, zabývá se
politickými otázkami souvisejícími se Smlouvou a dohlíží na její implementaci a
verifikaci, včetně činnosti výkonné rady a technického sekretariátu. Konference se
skládá ze všech členských států a schází se jednou ročně (pokud se státy nedohodnou
jinak);
• Výkonná rada (Executive Council, EC) je složena z 51 členů184 a zabývá se
každodenním chodem Organizace a je zároveň jejím hlavním rozhodovacím
orgánem. Mezi konkrétní úkoly, které EC rozhoduje, patří mimo jiné rozhodování
o inspekcích na místě;
• Pomocný, resp. technický sekretariát (Technical Secretatiat, TS) je orgánem, který
po technické stránce zodpovídá za proceduru verifikace Smlouvy. Jeho hlavním
úkolem je tedy spravovat mezinárodní monitorovací systém (IMS), zpracovávat a
vyhodnocovat jeho data a také spravovat mezinárodní datové centrum (IDC). TS
zodpovídá rovněž za procedurální otázky spojené s inspekcemi, resp. s jejich
prováděním.
Článek III CTBT upravuje proces ratifikace Smlouvy. Článek IV zakotvuje,
společně s verifikačním protokolem, verifikační režim Smlouvy CTBT, který se skládá
ze čtyř základních součástí: (1) mezinárodní monitorovací systém (IMS), (2) konzultace

183

Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008, str. 14.
184
Těchto 51 zástupců je mezi jednotlivé regiony rozděleno následovně: Afrika (10 zástupců), východní
Evropa (7 zástupců), Latinská Amerika a Karibská oblast (9 zástupců), Střední Východ a jižní Asie (7
zástupců), Severní Amerika a západní Evropa (10 zástupců) a Jihovýchodní Asie, Pacifik a Dálný Východ
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a diskuse na půdě CTBTO, (3) inspekce na místě a (4) mechanismy budování důvěry.
Kromě mezinárodní monitorovací sítě umožňuje tento režim smluvním stranám využít
rovněž národních technických prostředků (NTM), které nejsou součástí tohoto systému.
Vzhledem k technologické náročnosti tohoto systému IMS není ještě celá jeho síť
kompletně dobudována185,186.
Článek V umožňuje Konferenci členských států přijímat sankce, resp. kárná
opatření, která by měla přispět k nápravě situace v momentě, kdy byla Smlouva porušena
nebo její porušení bezprostředně hrozí. Navazující článek VI pak upravuje mechanismy
řešení sporů v otázkách interpretace a aplikace ustanovení Smlouvy CTBT. Článek VII
upravuje proces novelizace Smlouvy a říká, že k tomuto kroku je nutná nadpoloviční
většina kladných hlasů v rámci konference o změně Smlouvy, přičemž je nutné, aby
"žádný stát nehlasoval proti". Článek VIII pak stanovuje, že 10 let po vstupu v platnost
bude svolána konference, která projedná přínos Smlouvy CTBT a efektivitu jejího
fungování. Smlouva CTBT je podle článku IX podepsána na neurčito, obsahuje nicméně
klasickou klauzuli o možnosti států odstoupit od Smlouvy v případě, že by "mimořádné
události týkající se předmětu Smlouvy ohrožovaly jejich svrchované národní zájmy".
Pro vstup Smlouvy v platnost jsou v článku XIV stanoveny poměrně velmi přísné
podmínky a Smlouva může vstoupit v platnost až 180 dnů poté, co bude ratifikována 44
státy, včetně všech oficiálně uznaných jaderných států a tří "neoficiálních", resp. de facto
jaderných států (Izrael, Indie, Pákistán), které jsou uvedeny v příloze 2 Smlouvy CTBT.
Těchto 44 států představuje rozšířenou členskou základnu Konference pro odzbrojení a
zároveň jsou to země, které v souladu s IAEA vlastní jaderný reaktor, buď pro výzkumné
účely nebo pro výrobu elektrické energie. Článek XIV zároveň stanovuje, že pokud
nedojde ke vstupu Smlouvy v platnost do tří let od jejího otevření k podpisu, má se sejít
na popud většiny signatářů konference všech signatářů a jednomyslně rozhodnout, jaká

(8 zástupců). Při členství by měly být zvýhodňovány státy, které mají jaderné technologie (byť pro mírové
účely) a také státy, na jejichž území se nachází monitorovací stanice mezinárodního verifikačního systému.
185
V lednu 2008 bylo v plném provozu cca 70 % těchto stanic a cílem do konce roku 2008 bylo 90 %.
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS Report
for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates
September 18, 2008.
186
Vzhledem k tomu, že systém verifikace je poměrně velmi komplexní, bude mu věnována samostatná
kapitola B.2.4.3.
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opatření by se měla podniknout v souladu s mezinárodním právem tak, aby byl co
nejrychleji umožněn vstup Smlouvy CTBT v platnost.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou rovněž dvě přílohy týkající se (1) složení
jednotlivých skupin států za účelem sestavení výkonného výboru a (2) seznamu států,
jejichž ratifikace je nutná pro vstup Smlouvy v platnost187. Rovněž verifikační protokol,
který obsahuje detaily týkající se mezinárodního monitorovacího systému a dalších prvků
verifikačního režimu, je, včetně svých dvou dodatků, rovněž nedílnou součástí Smlouvy
CTBT.

B.2.4.3

Verifikace Smlouvy CTBT a verifikační režim

V případě, že dojde k jadernému výbuchu, uvolní se velké množství energie a
také množství fyzických produktů, resp. částic. Tato energie a vzniklé částice pak reagují
s okolním prostředím, přičemž část z nich je možné pozorovat, resp. zachytit i na velké
vzdálenosti188, což je základním kamenem verifikačního systému Smlouvy CTBT, který
je zaměřen právě na detekci průvodních jevů jaderných výbuchů, ať už se jedná
o výbuchy atmosférické, pozemní, podzemní nebo výbuchy pod vodní hladinou189. Za
účelem nejširšího možného pokrytí má verifikační systém Smlouvy CTBT tyto výše
zmíněné součásti: (1) mezinárodní monitorovací systém (IMS), (2) konzultace a diskuse
na půdě CTBTO, (3) inspekce na místě a (4) mechanismy budování důvěry. Jak ale bylo
rovněž zmíněno, tento systém, resp. některé jeho části (konkrétně inspekce) budou plně
aplikovatelné až po vstupu Smlouvy v platnost. Požadavky na inspekce by měly vždy
popisovat incident, na jehož základě by měly být uskutečněny, dotčenou stranu a

187

Státy zmiňované v příloze 2 jsou následující: Alžírsko, Argentina, Austrálie, Rakousko, Bangladéš,
Belgie, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, KLDR, Egypt, Finsko, Francie, Německo,
Maďarsko, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Peru,
Polsko, Rumunsko, Jižní Korea, Rusko, Slovensko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko,
Ukrajina, Velká Británie, Spojené státy, Vietnam a Zaire.
188
Vzhledem k tomu, že verifikace nadzemních, resp. atmosférických testů je poměrně jednoduchá, byla
vždy největším oříškem verifikace zákazu podzemních jaderných testů. Ke zvýšení jejich spolehlivosti
přispěl až rozvoj seizmologie v posledních desetiletích. Peden, W., Hill, F.: Testing the Test Ban Treaty,
CTBT: Passing the Test, Disarmament Forum, Two, 2006
189
Průvodní jevy, na které se verifikační systém zaměřuje, zahrnují (1) atmosférické zvukové vlny, (2)
seizmické vlny, (3) hydroakustické vlny, tedy zvukové vlny v prostředí pod vodní hladinou, (4)
radioaktivní částice (radioaktivní prach) a prvky vzácných plynů, (5) elektromagnetické vlnění
(infrazvukové signály) a (6) stopy na krajině a životním prostředí (krátery a poškozená vegetace). Kromě
toho se verifikační mechanismus může zaměřit i na další aspekty potenciálních jaderných testů.
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relativně přesné určení místa, kde by měla inspekce proběhnout190. O inspekcích bude
rozhodovat vždy výkonný výbor, přičemž k jejich schválení bude vždy nutná většina 30
z 51 členů.
Mezinárodní monitorovací systém (IMS) má dvojí úlohu: Za prvé detekovat
v globálním měřítku atmosférické, podzemní a podvodní výbuchy a jiné události pomocí
seizmické, hydroakustické a infrazvukové sítě a za druhé potvrzovat, či vyvracet, zda
daná událost byla, či nebyla jaderným výbuchem, k čemuž slouží radionuklidová síť,
tedy síť měřicích zařízení monitorující radioaktivní částice (radioaktivní prach) a prvky
vzácných plynů. Systém jako celek by rovněž měl být schopen poměrně velmi přesně
určit místo, kde k incidentu došlo191. V rámci kompletního IMS je plánováno celkem 337
stanic, z čehož je 50 primárních seizmických stanic, 120 pomocných seizmických stanic,
11 hydroakustických stanic, 60 infrazvukových stanic a 80 radionuklidových stanic, které
jsou doplněny 16 laboratořemi zpracovávajícími výsledky pozorování192.
Signály získané v rámci IMS jsou odesílány do mezinárodního datového centra
(IDC), kde jsou shromažďovány, analyzovány a následně zprostředkovávány signatářům.
V případě, že dojde v rámci IMS ke zpozorování nějakého incidentu, může dojít
k aktivování dalších prvků verifikačního mechanismu. Prostředkem první instance jsou
v tomto případě konzultace, resp. požadavek na vysvětlení ze strany dotyčného státu, a
pokud není dosaženo uspokojivého řešení, mohou přijít na řadu inspekce na místě. To
ovšem až po vstupu Smlouvy CTBT v platnost. Kromě IMS mohou jako podnět pro
konzultace sloužit i pozorování prostřednictvím národních technických prostředků
(NTM), nicméně i v tomto případě musí být incident řádně zdokumentován193. V rámci
zvyšování důvěry a zpřesňování měření mohou být rovněž prováděny např. kalibrační
experimenty na seizmických stanicích atp.
Současný systém verifikace a kontroly, zejména z hlediska technického, není
dokonalý, což by samozřejmě nebylo ani ekonomické. Státy se však zavázaly v této
190

Velikost tohoto území je přitom omezena na cca 1000 km2.
Zejména z důvodu zvýšené efektivnosti je nutná také vzájemná kompatibilita všech čtyř hlavních
technologií a synergie mezi nimi.
192
Z celkem 337 stanic je v březnu 2009 v plném certifikovaném provozu 246 stanic, 27 stanic prochází
testy, 31 stanic je právě budováno a 33 se ještě budovat nezačalo.
193
Aust, A. et al.: A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), International
Group on Global Security, Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, September
2008, str. 16.
191
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oblasti spolupracovat a poskytovat si data o chystaných velkých konvenčních
(chemických) explozích na svém území. Jednou z nejzávažnějších otázek však stále
zůstává možnost využití velmi malých, a tedy potenciálně nedetekovatelných explozí
k vývoji jaderných zbraní. Konkrétní citlivost existujícího systému však není
v jednotlivých případech zcela zřejmá a potenciálnímu narušiteli Smlouvy CTBT tak
stále hrozí riziko. Pokrok ve vědě a předpoklady vědců hovoří o tom, že "citlivost
současného měřicího systému je pro efektivní verifikaci Smlouvy CTBT více než
dostatečná"194. Všeobecně přitom panuje přesvědčení, že stávající IMS je schopen
detekovat drtivou většinu testů o síle 1 kilotuny nebo v závislosti na geologických
podmínkách i výrazně méně, pokud ovšem nebudou doprovázeny zakrývacími akcemi,
např. doprovodnými konvenčními výbuchy195.

B.2.4.4

Problémy s ratifikací Smlouvy a jejím vstupem v platnost

Jak už bylo řečeno, vzhledem k problémům, které provázely přípravu Smlouvy
CTBT po mnoho let, podařilo se pro finální návrh textu Smlouvy získat velmi silnou
podporu 158 ku 3 hlasům. Nicméně poté se celý proces poněkud zabrzdil. Do března
1999 sice Smlouvu podepsalo 152 států, nicméně pouze 28 ji ratifikovalo, což bylo
poměrně velké zklamání.
Neplánovaný odklad vstupu Smlouvy v platnost však přípravy na tento krok
nezastavil. Státy, které ji podepsaly, si byly vědomy, že v momentě, kdy Smlouva
vstoupí v platnost, měly by být připraveny všechny podmínky pro její fungování.
Za tímto účelem byl založen přípravný výbor (Preparatory Commission, PrepCom) pro
CTBTO, který měl vstup Smlouvy v platnost připravovat. Hlavním úkolem PrepCom je
zřídit, resp. dohlížet na zřízení globálního verifikačního režimu, jak to Smlouva CTBT
předpokládá. Tento verifikační režim by pak měl být funkční v momentě vstupu
Smlouvy v platnost. Od roku 1996 proběhlo více než 30 setkání tohoto výboru a mnoho
dalších setkání pracovních skupin. Kromě přípravného výboru existuje ještě provizorní
194

Jeanloz, R.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty and U.S. Security, Citováno v Aust, A. et al.: A
New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), International Group on Global
Security, Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, September 2008, str. 16–17.
195
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008, str. 24.
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technický sekretariát, který v souladu s předpokládanou rolí technického sekretariátu
po vstupu Smlouvy v platnost zajišťuje budování globálního verifikačního mechanismu
po technické stránce (zejména infrastruktura).
Vzhledem k tomu, že Smlouva CTBT nevstoupila v platnost do tří let od otevření
k podpisu, byla v říjnu 1999 v souladu se článkem XIV svolána konference na půdě
OSN, která měla rozhodnout o dalším postupu na podporu vstupu Smlouvy v platnost.
Nicméně ani tato konference, ani konference další v listopadu 2001, září 2003, září 2005
a září 2007 průlom nepřinesly. Závěrečná deklarace z roku 2007 opakovaně vyzvala
zbylé státy, jejichž podpis a ratifikace jsou z hlediska vstupu v platnost nezbytné, aby tak
učinily "bez dalšího prodlení" a zároveň přijala soubor opatření, které by měly tomuto
kroku napomoci.
Výzev a vystoupení na podporu vstupu Smlouvy v platnost však bylo mnohem
více196. V září 2002 vyzvalo 18 ministrů zahraničí, mezi nimi a zástupci Ruska, Francie a
Velké Británie, státy, které tak doposud neučinily, aby Smlouvu podepsaly a ratifikovaly.
V září 2002 přijalo Valné shromáždění rezoluci, jež rovněž volala po doplnění
chybějících podpisů a ratifikací a požadovala zachování moratorií na testování, přičemž
proti této rezoluci hlasovaly pouze Spojené státy. Vzhledem k pozici, kterou sehrály při
vyjednávání Smlouvy CTBT, a stále ještě vedoucí roli ve světě je tlak vyvíjen především
na Spojené státy, které sice tuto Smlouvu podepsaly, ale doposud ji neratifikovaly.
Dalším významným státem, jehož podpis (a ratifikace) stále chybí, je Indie, z jejíž strany
paradoxně vyšel před více než 50 lety vůbec první návrh na uzavření této Smlouvy.
V rámci mezinárodního společenství přitom existuje shoda na tom, že ratifikace ze strany
USA by přiměla i ostatní státy k podpisu (a ratifikaci). Při pohledu na seznam států, které
Smlouvu nepodepsaly a neratifikovaly,je zřejmé, proč je vůdčí role v případě ratifikace
ze strany USA důležitá197. Státy jako Indie, Pákistán, Severní Korea a případně Írán a
Čína nechtějí podepsat, resp. ratifikovat smlouvu, o které mají pochybnosti samotné
Spojené státy, a zavázat se tak k něčemu, k čemu se (prozatím) odmítla zavázat americká
administrativa.

196

Viz např. Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent
Developments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional
Research Service, Updates September 18, 2008, str. 17 a dále
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Otázka ratifikace ze strany USA je přitom kapitolou sama o sobě, ztělesňuje však
všechny základní atributy diskuse o přínosech a především rizicích Smlouvy CTBT a
jejího vstupu v platnost. Už v letech 1996–1997, kdy Smlouvu poprvé přeložil Senátu
prezident Clinton, se na její podporu angažovali příslušníci politické i vědecké elity,
nicméně za tehdy dané situace převážily názory proti okamžité ratifikaci ze strany USA.
Hlavním argumentem pro byla snaha o americký příspěvek k odzbrojení a o dodržení
závazků obsažených ve Smlouvě LTBT a také Smlouvě NPT. Odpůrcům ratifikace, kteří
při hlasování převážili, se podařilo vznést na světlo otázky, na něž zastánci Smlouvy a
představitelé vědecké komunity a amerického jaderného programu nebyli s to dát
přesvědčivé odpovědi.198 K zamítnutí ratifikace Smlouvy CTBT v americkém Senátu
v roce 1999 pak zřejmě výrazně přispěl i fakt, že ruská Státní duma neratifikovala
smlouvu START II, což znamenalo překážku v dalším snižování jaderných arzenálů
obou supervelmocí a Spojené státy si tak potřebovaly zachovat flexibilitu pro další
jednání199. K tomuto odkladu pak zřejmě přispěly také provokativní jaderné testy Indie a
Pákistánu v roce 1998 a následně i změna politiky americké administrativy po nástupu
George W. Bushe spojená s válkou proti terorismu.
Základní námitky vůči Smlouvě CTBT
Námitky z vojenských kruhů v USA se soustředí především kolem přínosu, který
od konce druhé světové války měly jaderné zbraně pro národní bezpečnost USA díky
svému odstrašujícímu efektu. Z toho pak plyne otázka, zda a jak moc je pro Spojené státy
(a mezinárodní společenství) přínosná ratifikace Smlouvy CTBT založené na "zeroyield", zejména díky roli, kterou Spojené státy hrají v rámci mezinárodního společenství.

197

Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
198
Mezi hlavní problémové oblasti patřily v té době otázky jako např. zda si jaderný arzenál Spojených
států uchová odstrašující efekt i v případě netestování (zero-yield varianty CTBT), zda se bez testování
podaří udržet vědecké a technologické kapacity, zda je možné bez testování bezpečně uchovávat a
skladovat existující hlavice nebo zda je vývoj nových jaderných zbraní podmíněn jejich testováním. Viz
např. Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008, str. 3 a násl.
199
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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Implicitně tento přístup ukazuje, že se USA nechtějí vzdát jednak jaderných zbraní,
jednak role "světového četníka"200.
Námitky, které americká administrativa obvykle proti Smlouvě CTBT uplatňuje,
by se daly shrnout do následujících šesti okruhů201: (1) Smlouva CTBT nebude
umožňovat vývoj nových jaderných zbraní, (2) nebude umožňovat studium následků
jaderných výbuchů, (3) způsobí problémy při snaze o zachovávání spolehlivosti a
bezpečnosti existujícího jaderného arzenálu, (4) neumožní efektivně provádět jaderný
výzkum a uchovat si tak expertízu ve výrobě zbraní, (5) není efektivně verifikovatelná a
(6) pozitiva, která přinese v rámci nešíření jaderných zbraní, jsou oproti současnému
stavu velmi malá. Za účelem rozptýlení těchto námitek bylo do roku 2007 zpracováno
několik studií, které měly tyto námitky vyvrátit202.
Prvním z těchto dokumentů byla zpráva gen. Shalikashviliho203, bývalého
náčelníka Generálního štábu. Tato zpráva sice připustila některá rizika obsažená
ve Smlouvě CTBT, nicméně konstatovala, že tato rizika existují bez ohledu na tuto
smlouvu, resp. její vstup v platnost, a dále pak rovněž uvedla, že přínos Smlouvy CTBT
tato rizika výrazně převáží204. Připomněla také možnost od Smlouvy odstoupit z důvodu
"vážného ohrožení národních zájmů", pokud by se objevily nové skutečnosti, které by
tuto analýzu příležitostí a rizik zpochybnily. Zpráva se také zabývala některými možnými
změnami Smlouvy CTBT, nicméně většinu těchto změn odmítla nebo označila za
200

V otázce privilegovanosti tohoto postavení by se rovněž hodil příměr "rovnější mezi rovnými". Toto
tvrzení je samozřejmě diskutabilní, protože o optimální roli USA ve světě se v rámci zahraničněpolitické
komunity vede široká diskuse. Nutno dodat, že prozatím bez jednoznačného závěru. Je však třeba zmínit,
že řada analytiků roli "světového četníka" pro USA odmítá.
201
Aust, A. et al.: A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), International
Group on Global Security, Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, September
2008.
202
Již z prvního výčtu těchto námitek je zřejmá snaha o dosažení, resp. zachování výsadního postavení.
Cílem Smlouvy je totiž mimo jiné zabránit státům ve vývoji jaderných zbraní, což je v přímém rozporu se
zmíněnými námitkami (1), (2) a (4).
203
General John M. Shalikashvili (ret), Report on the Findings and Recommendations Concerning the
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, 2001., Citováno v Aust, A. et al.: A New Look at the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), International Group on Global Security, Hague,
Netherlands Institute of International Relations Clingendael, September 2008, str. 9.
204
Generál Shalikashvili v závěrečném shrnutí uvedl explicitně, že "věří, že je v národním zájmu
ratifikovat Smlouvu CTBT. Pokud bude tato příležitost promarněna, schopnost Spojených států vést
efektivní mezinárodní kampaň za nešíření jaderných zbraní bude velmi výrazně ohrožena". Citováno v
Aust, A. et al.: A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), International Group
on Global Security, Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, September 2008,
str. 11. Bushova administrativa, zdá se, tento dokument velkoryse ignorovala.
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nedosažitelnou, jako například možnost spoléhání se na jednostranná moratoria namísto
mezinárodně závazné Smlouvy.
Zatímco Shalikashviliho zpráva byla spíše politickým dokumentem, další tři
205

zprávy

se zaměřují na výše zmíněné námitky z vědeckého, resp. technologického

hlediska. První dvě zprávy, zpráva americké Národní akademie a VERTIC Report, se
věnovaly verifikačnímu systému a případným možnostem provádění utajeného
testovacího jaderného programu a shodně konstatovaly, že existující, resp. navržený
systém je plně dostatečný a velmi spolehlivý i v případě pokusů o zamaskování
jaderných výbuchů. V souvislosti s rozvojem vědy a s dobudováváním mezinárodní
monitorovací sítě lze rovněž předpokládat, že tato přesnost a spolehlivost pozorování
dále porostou. Třetí dokument, Jasonova zpráva, se pak zabývala zejména stabilitou a
bezpečností existujících jaderných arzenálů, zejména z hlediska stability plutoniových
hlavic, a s tím spojenou nutností jaderných testů. Konstatovala však, že poločas rozpadu
plutonia obsaženého v hlavicích je delší, než se doposud předpokládalo, a tudíž že
nových testů nebude třeba.206
Otázka možnosti "provizorního" vstupu Smlouvy CTBT v platnost
Analýza dostupných zdrojů ukazuje, že po technické stránce by výše zmíněné
námitky neměly představovat problém pro ratifikaci207. Z politického hlediska však
zřejmě stále existuje množství překážek, jejichž existence neumožní, alespoň v dohledné
době, ratifikaci Smlouvy dle podmínek v ní uvedených. Tyto překážky, které se navíc
týkají jen poměrně velmi omezeného okruhu zemí, by pak neměly představovat problém
pro země ostatní, které mají zájem se dohodou řídit. V souvislosti s efektivním

205

(1)National Academy of Sciences (NAS), 2002, Technical Issues Related to the Comprehensive Nuclear
Test Ban Treaty, National Academy Press, Washington, DC. (2) Verification Research, Training and
Information Centre (VERTIC), Final Report of the Independent Commission on the Verifiability of the
CTBT, 2000. (3) Reliable Replacement Warhead, Report, JSR-07-336E, the MITRE Corporation, JASON
Office, McLean September 2007.
206
Viz např. poměrně obsáhlý technický popis v Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty:
Issues and Arguments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division,
Congressional Research Service, Updates March 12, 2008, str. 11 a násl.
207
Samotný verifikační režim, resp. inspekce na místě jakožto jeho významná součást, budou právně
závazné, resp. vymahatelné, až po vstupu Smlouvy v platnost. Prozatím se tak děje na "dobrovolné" bázi,
resp. na bázi zvykového práva.
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fungováním režimu Smlouvy CTBT bez řádného vstupu v platnost však existuje
množství otázek.
Jednou z hlavních otázek je plná implementace verifikačního režimu, tedy včetně
kontrol na místě, pro státy, které Smlouvu ratifikovaly, a to i bez jejího formálního
vstupu v platnost. Pro státy, které Smlouvu ratifikovaly, by to neznamenalo problém,
zejména díky tomu, že se v drtivé většině jedná o státy nejaderné dle Smlouvy NPT, a
tudíž podléhající bezpečnostním mechanismům IAEA. Na druhou stranu všechny
"problémové" státy, jak z hlediska vlastnictví jaderných zbraní, tak z hlediska režimu
NPT, jsou mezi těmi, které Smlouvu CTBT neratifikovaly nebo ani nepodepsaly.
Faktická efektivita tohoto kroku je tak poměrně velmi nízká.
Z hlediska mezinárodního práva jsou problematické dvě oblasti, a sice aplikace
zvykového mezinárodního práva a otázka závazků plynoucích signatářům a ratifikujícím
stranám ze smlouvy, která doposud nevstoupila v platnost. Vídeňská Konvence
o smluvním právu říká, že smlouva se stává závaznou v momentě vstupu v platnost, což
se v souvislosti s velmi jednoznačným zněním článku XIV CTBT zdá jako
nepřekonatelná překážka. Přesto však dle některých autorů existují i další možnosti,
jejichž prostřednictvím se mezinárodní smlouvy mohou stát právně závazné208. Jednou
z možností je aplikace zvykového mezinárodního práva, které by akceptovalo
"netestování" jako normu, a "testování" tedy jako porušení této normy209. Obdobným
způsobem mohou být vykládány i závěrečné zprávy z konferencí o vstupu v platnost
Smlouvy CTBT v letech 1999 a 2001210, které explicitně zdůrazňují nutnost zříci se
činností, které by byly v rozporu s principy Smlouvy CTBT do doby jejího vstupu
v platnost. Smluvní právo dokonce zdůrazňuje, že státy, které nějakou smlouvu ratifikují,
jsou povinny jednat v souladu s ní (od tohoto okamžiku). V případě vnímání některých

208

Viz např. v MacLean, G. A.: Advancing the Comprehensice (Nuclear) Test-Ban Treaty: Capabilities,
implementation, and Entry into Force, International Security Research and Outreach Programme,
International Security Bureau, October, 2002, str. 14 a násl.
209
Částečnou oporou pro tuto právní konstrukci mohou být politická prohlášení jednotlivých stran
o závazcích a vůli netestovat a také všeobecné odsouzení, jehož se dostalo státům, které v posledních
letech testovaly, včetně Francie v roce 1995, Číny v roce 1996, Indie a Pákistánu v roce 1998 a Severní
Koreje v roce 2006.
210
Peden, W., Hill, F.: Testing the Test Ban Treaty, CTBT: Passing the Test, Disarmament Forum, Two,
2006.
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států stačí k tomuto kroku samotný podpis, v jiných případech je nutná ratifikace a navíc
podmínka, že se k obdobnému chování zavážou i ostatní státy211.
Situace, kdy je verifikační systém takřka plně funkční, všechny orgány
předpokládané Smlouvou CTBT de facto fungují a její vstup v platnost, který by oboje
z právního

hlediska

potvrdil,

je

v nedohlednu,

vedla

k myšlenkám

ohledně

"provizorního" vstupu Smlouvy v platnost. Konvence OSN o smluvním právu to
dokonce umožňuje, ovšem při splnění jedné ze dvou podmínek: (1) daná smlouva to
sama umožňuje, nebo se (2) signatáři smlouvy dohodnou na tomto kroku jiným
způsobem. Smlouva CTBT neobsahuje explicitní klauzuli o provizorním vstupu
v platnost, což vylučuje možnost (1), nicméně jim z právního hlediska nic nebrání
v postupu podle bodu (2). V praxi by však patrně tento postup znamenal víc škody než
užitku, protože by mimo jiné např. vytvořil právní nejistotu ohledně statutu Smlouvy a
řadu dalších technických otázek z hlediska fungování systému verifikace. Lze navíc
očekávat, že Spojené státy, Rusko a Čína by proti tomuto postupu ostře protestovaly.
V praxi by se pak naplno projevil problém neuniverzálního členství, protože "mít
vymahatelnou dohodu, v níž ovšem nejsou zahrnuti klíčoví hráči, je jen o chlup lepší, než
nemít vůbec žádnou dohodu."212

B.2.5 Zákaz zkoušek jaderných zbraní a jeho význam v kontextu
současného vývoje a mezinárodní bezpečnosti
Testování a pokusné výbuchy představují jednu z klíčových fází výroby
jaderných zbraní a jsou v tomto procesu prakticky nenahraditelné213. Pokud má tedy
211

Např. bývalá ministryně zahraničí USA Albrightová rozeslala ihned po odmítnutí Smlouvy CTBT
Senátem svým protějškům v signatářských státech, že "…Spojené státy budou i nadále jednat v souladu
s ustanoveními Smlouvy jakožto její signatář v rámci mezinárodního práva a budou se snažit o její
ratifikace, jakmile to okolnosti na domácí politické scéně dovolí." MacLean, G. A.: Advancing the
Comprehensice (Nuclear) Test-Ban Treaty: Capabilities, implementation, and Entry into Force,
International Security Research and Outreach Programme, International Security Bureau, October, 2002,
str. 16. Naopak představitelé Ruska v roce 1999 vázali povinnost netestovat jaderné zbraně na příslib
ostatních zemí přijmout podobný závazek. V roce 2001 však již Rusové podobnou podmínku
nezopakovali. ibid, str. 17.
212
Viz CTBTO, Summary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), 2002. Citováno
v MacLean, G. A.: Advancing the Comprehensice (Nuclear) Test-Ban Treaty: Capabilities,
implementation, and Entry into Force, International Security Research and Outreach Programme,
International Security Bureau, October, 2002.
213
"Vyrobit jednoduchou jadernou nálož, resp. jadernou zbraň je možné i bez testů, nicméně v takovém
případě budou vždy existovat pochyby o tom, zda a jak bude zbraň fungovat. Bomby použité s minimem
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nějaký stát získat plně funkční jaderné zbraně, musí je nejprve testovat. Smlouvy
omezující jaderné zkoušky a především poslední z nich, Smlouva o úplném zákazu
jaderných zkoušek CTBT z roku 1996, se zaměřují právě na prevenci rozšiřování,
zdokonalování a výroby nových jaderných zbraní prostřednictvím zákazu testů těchto
zbraní. Je to možná právě fakt, že zákaz jaderných testů a jakýchkoli jaderných výbuchů
v rámci Smlouvy CTBT je univerzální a kompletní, jenž způsobuje problémy a prodlevy
v její ratifikaci.
I přesto, že od prvních návrhů na její uzavření po její podpis uplynulo přes
čtyřicet let (1954, resp. 1996), lze schválený text Smlouvy považovat za velký úspěch,
zejména právě díky její univerzálnosti a komplexnímu pokrytí problematiky jaderných
testů. Hlavní slabinou většiny předchozích návrhů a pokusů uzavřít tuto Smlouvu byla
otázka verifikace. Během studené války nebyli Sověti ochotni akceptovat inspekce na
místě nutné k verifikaci zákazu podzemních testů a dostupné technologie ještě
neumožňovaly efektivní kontrolu ze stanic umístěných mimo území daného státu214.
Konec studené války a pokrok v technologii však tuto možnost odstranily a Smlouva
CTBT tak obsahuje vysoce efektivní a komplexní systém verifikace, který obsahuje
především mezinárodní monitorovací systém, jehož součástí je několik sítí pozorovacích
a měřicích zařízení a dále konzultace a inspekce na místě, jakožto prostředky vyšetřování
incidentů spojených s možným porušením Smlouvy. Aby však mohl tento systém naplno
fungovat, je třeba, aby Smlouva vstoupila v platnost.
Univerzálnost je na jedné straně důležitým prvkem režimu úplného zákazu
jaderných zkoušek, na druhé straně je však evidentní, že brání vstupu Smlouvy
v platnost215. Ze 44 států, které musí smlouvu ratifikovat před jejím vstupem v platnost,
testů v Hirošimě a Nagasaki vážily zhruba 9 000 liber a měly sílu mezi 15 a 20 kilotunami. Naproti tomu
dvoufázová termonukleární zbraň testovaná v roce 1957, tedy o pouhých 12 let později, vážila pouhých 400
liber a měla sílu 74 kilotun. V průměru měřila pouhých 12 palců a byla dlouhá 42 palců. Takovéhoto
pokroku je možné dosáhnout testováním. Bez testování to nikdo (jiný) nedokáže." SFRC CTBT Hearing,
1999, p. 114. Citováno v Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments,
CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates March 12, 2008, str. 49.
214
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
215
De facto se v tomto bodě řeší v obráceném gardu otázka, která je naopak jednou z největších slabin
režimu nešíření jaderných zbraní NPT, jíž je zmíněná univerzálnost. Režim NPT univerzální není, což
snižuje jeho efektivity vzhledem k tomu, že členy nejsou právě některé problematické státy. Na druhou
stranu Smlouva NPT je v platnosti již téměř 40 let a je (prozatím) stabilním pilířem režimu kontroly
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jich stále osm chybí, mezi nimi i Čína a Spojené státy, a tři z těchto států Smlouvu
dokonce ani nepodepsaly (Indie, Pákistán a Severní Korea)216. Rovněž Spojené státy,
které již jednou v roce 1999 ratifikaci této Smlouvy v Senátu odmítly, se prakticky po
celou dobu vlády prezidenta George W. Bushe vyjadřovaly proti této Smlouvě. S novou
americkou administrativou však může přijít změna.
Fakt, že Smlouva CTBT prozatím nevstoupila v platnost, posouvá do popředí
řadu otázek. Hlavní z nich je přirozeně závaznost Smlouvy a režimu, který zakládá, do
doby, než Smlouva vstoupí v platnost. Státy, které již Smlouvu ratifikovaly, "a vyjádřily
tak souhlas k tomu být Smlouvou vázány", by se měly chovat v souladu s jejími
ustanoveními do doby, než dojde ke vstupu této Smlouvy v platnost, "pokud ovšem tento
vstup v platnost není neúměrně odkládán"217. V praxi to znamená, že by některé státy
mohly po určité době svou ratifikaci, resp. svůj podpis stáhnout. Původně byla
konference o vstupu v platnost svolána již po třech letech od otevření k podpisu, aby
urychlila další ratifikaci, nicméně ani pět takovýchto konferencí, které se konaly do roku
2007, průlom nepřineslo. Smlouva tak nevstoupila v platnost ani po více než dvanácti
letech od otevření k podpisu.
Odkládání vstupu Smlouvy v platnost způsobuje však i prozaičtější problémy,
například s financováním chodu monitorovacího systému nebo v souvislosti s úkony,
ke kterým nejsou dočasně působící orgány zmocněny. To se týká například inspekcí na
místě, jejichž přesné procedurální charakteristiky může stanovit až Výkonný výbor
přidružené organizace CTBTO, který ovšem může vzniknout až po vstupu Smlouvy
v platnost218. Rovněž financování mezinárodní monitorovací sítě funguje prozatím
na provizorní bázi, přičemž tato síť slouží nejen k verifikačním účelům, ale také účelům

zbrojení v rámci mezinárodního společenství. Režim CTBT má naopak snahu být univerzální, a proto
požaduje pro vstup v platnost podpisy a ratifikace všech států, které určitým způsobem využívají jaderné
technologie, včetně všech států "problémových". Díky tomuto požadavku je však její vstup v platnost
prozatím v nedohlednu.
216
Indický premiér Manmohan Singh nedávno opětovně prohlásil, že Smlouvu CTBT nepodepíše a rovněž
zprávy z Pákistánu a Severní Koreje nehovoří o tom, že by se tyto země k podpisu chystaly. Viz také
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS Report
for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates
September 18, 2008.
217
Viz čl. 18 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. MacLean, G. A.: Advancing the Comprehensice
(Nuclear) Test-Ban Treaty: Capabilities, implementation, and Entry into Force, International Security
Research and Outreach Programme, International Security Bureau, October, 2002, str. 27.
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vědeckým a výzkumným, včetně např. velkého přínosu pro výzkum zemětřesení a
tsunami219.
V kontextu současného vývoje a mezinárodní bezpečnosti je význam Smlouvy
CTBT, jakožto jednoho z pilířů jaderného odzbrojení, velmi vysoký, a proto je důležitý i
její vstup v platnost. Pozorovat zde lze hned několik aspektů. Prvním z nich je dopad
Smlouvy na vývoj jaderných zbraní mimo USA, druhým je role USA, jejich jaderného
programu, politiky odstrašení a role na mezinárodní scéně vůbec a konečně třetím je
vztah mezi zákazem zkoušek jaderných zbraní na straně jedné a nešířením těchto zbraní
na straně druhé.
Z hlediska testování jaderných zbraní (mimo USA) je zřejmé, že režim zákazu
jaderných zkoušek klade před státy, které by chtěly eventuelně získat jaderné zbraně,
velmi vysoké překážky. Jaderné testy jsou fází, která nejde při vývoji přeskočit a
v případě testování by byl viník s největší pravděpodobností odhalen220. Rovněž
v případě států, které již jaderné zbraně mají, by Smlouva dosáhla ukončení, nebo
alespoň zakonzervování jaderných programů a znemožnila další vývoj221. Bez vstupu
Smlouvy v platnost, resp. jejího efektivního fungování však např. potrestání viníků, tedy
testujících států, bude mnohem obtížnější.
Role USA je v rámci celé historie klíčová a je do jisté míry charakteristická tím,
čeho jsme byli svědky po podpisu Smlouvy CTBT v roce 1996. Ve Spojených státech
totiž mezi sebou stále soupeří jestřábi ("hawks") a holubice ("doves"), přičemž
zjednodušeně řečeno jedni chtějí dosáhnout míru prostřednictvím zbrojení a odstrašení,
druzí pak pomocí odzbrojení a mezinárodního práva. Pomineme-li tyto spíše politické a
ideologické rozdíly, hlavní body debaty se točí zejména (a) okolo schopnosti Spojených

218

Inspekce na místě jsou přitom pro verifikační mechanismus velmi důležité a dá se říci, že znamenají pro
režim CTBT tolik, co pro režim NPT znamená systém záruk IAEA. Viz také kapitola B.3, resp. B.3.2.3.
219
Aust, A. et al.: A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), International
Group on Global Security, Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, September
2008, str. 40.
220
K odhalení by zřejmě došlo i v případě, že by Smlouva nezačala platit, díky existenci a funkčnosti
mezinárodního monitorovacího systému.
221
Konkrétně by se mohlo jednat například o ukončení, resp. znemožnění závodů ve zbrojení mezi Indií a
Pákistánem. Také Čína by nemohla nadále rozvíjet svůj jaderný potenciál a získat tak modernější hlavice a
nosiče, včetně např. mobilních MIRV, které doposud nemá. General John M. Shalikashvili (ret), Report on
the Findings and Recommendations Concerning the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, 2001.,
Citováno v Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
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států zachovat si svůj odstrašující potenciál a schopnost dostát svým závazkům i bez
budoucího testování jaderních zbraní a (b) okolo spolehlivosti verifikačního systému a
případném způsobu potrestání viníka a prostředcích k tomu využitých.
V rámci prvního bodu se jedná především o testování spolehlivosti jaderného
arzenálu, které by však mělo být zabezpečeno i bez jaderných testů díky pokroku
v technologii a počítačové simulaci. Druhým problémem je pak vývoj nových typů
zbraní, zejména tzv. "mini-nukes" a "bunker-busters", které by měly být použity zejména
v rámci boje proti terorismu222. Odpůrci Smlouvy rovněž upozorňují, že jaderný arzenál
Spojených států je uzpůsoben taktice hromadné odvety a že zbraně jsou příliš těžkopádné
a technologicky zastaralé, což jejich odstrašující potenciál výrazně snižuje223. Díky tomu
požadují někteří američtí představitelé, aby Spojené státy měly v rámci jaderných zbraní
výsadní, resp. privilegované postavení, což je samozřejmě proti srsti ostatním jaderným i
nejaderným státům. Hlavním argumentem zastánců dalších testů a dalšího zbrojení jsou
přitom spojenecké závazky USA vůči státům NATO, Japonsku, Jižní Koreji, Izraeli a
dalším státům, které "spoléhají na americký jaderný deštník"224.
V souvislosti s verifikačním systémem byl již přeložen dostatek důkazů o jeho
vysoké efektivnosti, zejména v souvislosti se stále se zdokonalující technikou. Je však
třeba zdůraznit, že tento systém nikdy nebude zcela dokonalý. Zároveň je přitom třeba
dbát na jeho ekonomickou efektivnost. Spolehlivě však lze vyloučit situaci, kdy by např.
Čína nebo Rusko opakovaně utajeně testovaly, bez toho, že by byly odhaleny a mohly

Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008, str. 49.
222
Barnaby, F., Rogers, P., Mendelsohn, J.: Constructuve Approaches to Limiting the Spread of Nuclear
Weapons: Some Propoposals for Government Action, Oxford Research Group, April 2004.
223
Bývalý ředitel Obranné jaderné agentury (Defense Nuclear Agency) Robert Monroe dokonce prohlásil,
že "…infrastruktura v oblasti jaderných zbraní výrazným způsobem zastarala. Vývoj a výzkum pokročilých
jaderných technologií prakticky neexistuje. Nenavrhli jsme žádné nové jaderné zbraně, nesestrojili jsme
žádné nové jaderné zbraně, netestovali jsme žádné nové jaderné zbraně ani jsme žádné nové jaderné
zbraně nevyrobili. Ministerstvo obrany se v tomto smyslu v podstatě 'denuklearizovalo'" Robert Monroe,
“Nonproliferation, Deterrence, and Nuclear Strategy,” Center for Security Policy, Occasional Papers no.
27, October 2007, pp. 3-4. Citováno v Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and
Arguments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional
Research Service, Updates March 12, 2008, str. 50–51
224
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008.
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tak získat oproti USA strategickou výhodu v oblasti jaderných zbraní225. V otázce
potrestání případných viníků však zatím neexistuje precedent, částečně proto, že
za posledních deset let testovala pouze Severní Korea, což samo o sobě lze považovat za
úspěch, a také proto, že plné a efektivní potrestání viníků bude možné až po vstupu
Smlouvy CTBT v platnost. Diskuse o zákazu jaderných zkoušek tak do jisté míry
testování jaderných zbraní tabuizovaly a "netestování" či "zákaz testování" se pomalu ale
jistě de facto stává normou i přesto, že univerzální a právně závazný smluvní rámec
prozatím neexistuje, resp. nevstoupil v platnost.
Zákaz zkoušek jaderných zbraní jakožto jeden ze základních pilířů jaderného
odzbrojení je rovněž úzce spojen s nešířením jaderných zbraní a režimem NPT. Jaderné
státy se v rámci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní zavázaly k odzbrojení výměnou za
to, že státy nejaderné nebudou usilovat o získání jaderných zbraní. Samotná Smlouva
CTBT byla v roce 1996 podepsána víceméně pod tlakem a výměnou za prodloužení
platnosti Smlouvy NPT na neurčito. Neochotou ratifikovat Smlouvu CTBT tak zejména
Spojené státy do jisté míry tento závazek nejaderným státům porušují, což dle některých
může vést k erozi celého režimu nešíření jaderných zbraní226.
Celkově vzato je přínos Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek pozitivní a
jeho význam ještě výrazně naroste po vstupu této Smlouvy v platnost. Smlouva CTBT
tvoří významný pilíř v rámci kontroly zbrojení a odzbrojení, stále se ale jedná pouze
o postupný krok k dosažení plného odzbrojení. Smlouva CTBT zakazuje testovat jaderné
zbraně, ne však jaderné zbraně jako takové227. Její síla se tak ukazuje až ve spojení
s ostatními smlouvami této oblasti mezinárodního práva, ať už se jedná o Smlouvu NPT
nebo i další bilaterální a multilaterální smlouvy. Vstup Smlouvy CTBT v platnost tak
zcela jistě má svá pozitiva a svůj význam pro mezinárodní vztahy a odzbrojení, které
v roce 2007 opakovaně zdůrazňovali bývalí vysocí představitelé americké politiky a

225

Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008
226
O'Hanlon, M.: Resurrecting the Test-Ban Treaty, Survival, vol. 50 no. 1, February–March 2008, pp.
119–132.
227
Dle vyjádření Grega Mella, vedoucího Výzkumní skupiny Los Alamos: "CTBT aims to 'ban the bang,
not the bomb'" Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report
for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates
March 12, 2008, str. 48
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diplomacie v čele s Henry Kissingerem228. Velká očekávání jsou proto v této souvislosti
vkládána do Baracka Obamy, jehož nástup do úřadu by mohl změnit americký postoj
ke Smlouvě CTBT a znamenat tak definitivní průlom v její ratifikaci229.

228

Schulz, G. P., Perry, W. J., Kissinger, H. A., Nunn, S.: Toward a Nuclear-Free World, Wall Street
Journal, January 15, 2008; Page A13, http://online.wsj.com/article/SB120036422673589947.html
229
Sám Obama se v červeni v rámci své prezidentské kampaně vyjádřil, že "…se bude snažit vyvíjet
veškerou aktivitu v Senátu za účelem co možná nejrychlejší ratifikace Smlouvy CTBT a poté vést
diplomatické úsilí, aby ratifikace proběhla i v dalších zemích a Smlouva tak mohla vstoupit v platnost."
“Fact Sheet: Obama’s New Plan to Confront 21st Century Threats,” July 16, 2008. Citováno v Medalia, J.:
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates
September 18, 2008, str. 5.
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B.3 Nešíření jaderných zbraní
Již od okamžiku jejich prvního použití na sklonku druhé světové války bylo
jasné, že jaderné zbraně jednak znamenají ohromnou strategickou výhodu, ale také že
disponují strašlivou ničivou silou a jejich masové použití by mohlo vést k vyhlazení
lidstva. Euforie a úleva z rychlého konce války díky použití jaderných zbraní při
bombardování Hirošimy a Nagasaki byly výrazně utlumeny zkázou, kterou tyto zbraně
přinesly230. Vlastnictví jaderných zbraní dávalo Spojeným státům záruku bezpečnosti,
nicméně pouze do chvíle, než i další státy zvládnou podobné zbraně vyrobit. Rozšíření
jaderných zbraní by znamenalo i zvýšení pravděpodobnosti jejich použití. Nutnost
omezit toto šíření je zřejmá od samotného počátku jaderného věku, což se od roku 1945
projevovalo množstvím iniciativ231.
Studená válka, bipolarita a fakt, že jaderné zbraně vyvíjely a získávaly další
země, nutnost omezení jejich šíření na jedné straně posílily, na straně druhé jej činily
obtížnějším, protože za situace, kdy některé státy jaderné zbraně vlastnily, další státy je
chtěly také. Výsledky snahy zabránit tomuto šíření byly smíšené, protože se nepodařilo
zabránit tomu, aby další státy získaly jaderné zbraně232. Na druhou stranu se však řada
států dobrovolně vzdala svého jaderného programu, či dokonce jaderných zbraní a stala
se nejadernými státy233. Jaderné zbraně rovněž nebyly od konce druhé světové války
použity.
Z praktického hlediska není možné volit mezi absolutním nešířením jaderných
zbraní a jaderným odzbrojením, protože jedno je neodmyslitelně spojené s druhým. To
ovšem znamenalo, že aby mohlo být dosaženo skutečné rovnováhy, bude muset dojít
k úplné likvidaci všech jaderných zbraní. Jakmile totiž jaderné zbraně existují, existuje

230
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
231
Bezesporu nejvýznamnější globální iniciativou byla Smlouva o nešíření jaderných zbraní, o které
pojednává celá tato kapitola. Některé další iniciativy jsou zmíněny i v ostatních částech práce.
232
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 62.
233
Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
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také riziko, že budou použity, ať už cíleně, nebo dílem nehody, a právě toto riziko se
stalo hlavním motivem pro vytvoření režimu nešíření jaderných zbraní234.
Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT), která tvoří základ tohoto režimu,
byla podepsána v roce 1968 a v platnost vstoupila v roce 1970, původně na dobu 25 let.
V roce 1995 však byla její platnost prodloužena na neurčito. V současné době je stranami
Smlouvy celkem 189 států, přičemž mimo ni zůstávají pouze Izrael, Indie, Pákistán a
Severní Korea. Smlouva, resp. režim NPT má zři základní pilíře235: (1) nešíření
jaderných zbraní, tedy závazek států, které jaderné zbraně nevlastnily, o ně neusilovat,
(2) jaderné odzbrojení, tj. postupná likvidace jaderných arzenálů států, které jaderné
zbraně vlastní, a (3) mírové využití jaderné energie. Splnění těchto tří závazků by mělo
vést ke kompletnímu jadernému odzbrojení. V realitě ovšem zejména část týkající se
jaderného odzbrojení značně zaostává za očekáváními236.

B.3.1 Rozšiřování jaderných zbraní po druhé světové válce a
prvotní snahy o jeho omezení
V okamžiku skončení druhé světové války vlastnily jaderný monopol Spojené
státy. Ty přirozeně měly zájem na zachování tohoto stavu, a byly proto průkopníkem a
hlavním zastáncem nešíření jaderných zbraní. Situace však byla složitější, zejména díky
tomu, že neshody mezi západními spojenci a Sovětských svazem se prohlubovaly, a
za tohoto stavu bylo jen velmi obtížné si představit, že by jaderné zbraně vlastnila pouze
jedna (super)velmoc, zatímco ostatní nikoli. O co více se tedy Spojené státy snažily
zabránit šíření jaderných zbraní, o to více se je ostatní velmoci v čele se Sovětským
svazem pokoušely získat.
První plán na omezení šíření jaderných zbraní vznikl již v listopadu 1945, kdy
prezident Truman spolu s Vannevarem Bushem navrhl model, podle něhož by komise
Organizace spojených národů mohla být prostředkem pro kontrolu jaderných zbraní237.
Plán byl dále rozpracován ve výborech vedených Deanem Achesonem a Davidem
234

Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 60.
235
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
236
Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
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Lilienthalem, kteří ve spolupráci s Robertem Oppenheimerem předložili v březnu 1946
tzv. Acheson-Lilienthalovu zprávu238, která počítala se vznikem Úřadu pro jaderný
rozvoj (Atomic Development Authority) při OSN. Tento úřad měl mít dle předloženého
návrhu čtyři hlavní úkoly: (1) dohlížet na veškeré světové zásoby uranu a plutonia, (2)
zakázat národní jaderné programy, (3) provádět výzkum v oblasti mírového využití
jaderné energie a (4) zajistit a monitorovat dodržování předchozích tří ustanovení
z pověření OSN239.
Hlavním americkým vyjednavačem pro tento plán byl v březnu 1946 jmenován
Bernard Baruch, který zároveň prosazoval, aby byly v rámci tohoto plánu zakotveny
nekompromisní sankce za jeho porušení a aby bylo zrušeno právo veta pro jednotlivé
mocnosti týkající se dohledu nad dodržováním závazků a případných sankcí240. Baruch
přednesl tento plán, který vešel do dějin jako Baruchův plán, na půdě Komise OSN pro
atomovou energii 17. června 1946. Původní návrh narazil na tuhý odpor Sovětů, kteří
požadovali právo veta ve všech případech včetně dohledu a sankcí. Diskuse nad tímto
plánem probíhaly bez výraznějšího úspěchu až do prosince 1946, kdy Sovětský svaz při
závěrečném hlasování celý plán vetoval241. Baruch následně v lednu 1947 rezignoval,
což znamenalo faktický konec tohoto velmi ambiciózního plánu242.
Krach Baruchova plánu a především způsob, jakým k němu došlo, jasně ukázal,
že dosažení (jakékoli) dohody mezi USA a Sovětským svazem bude nesmírně obtížné.
V následujících letech rovněž naplno propukla studená válka a s ní spojené závody
ve zbrojení, včetně zbrojení jaderného a vývoje nových a stále ničivějších typů zbraní.

237

McGeorge, B.: Danger and Survival, Random House, New York, 1988, str. 142–148.
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 17.
239
Aby dodaly svým návrhům na vážnosti, zavázaly se Spojené státy v rámci tohoto návrhu převést
postupně veškerý svůj jaderný materiál a know-how na OSN, resp. zmíněný Úřad pro jaderný rozvoj.
240
McGeorge, B.: Danger and Survival, Random House, New York, 1988.
241
Při samotném hlasování byl poměr 10-0-2 v jeho prospěch, osudným se mu však stalo veto ze strany
SSSR. Diskuse na půdě OSN sice ještě pokračovaly v letech 1947 až 1948, nicméně bez dosažení
jakéhokoli pokroku v důležitých otázkách. Viz také McGeorge, B.: Danger and Survival, Random House,
New York, 1988, str. 166–176
242
Baruchův plán byl sice velmi ambiciózní, ovšem na druhou stranu je třeba říci, že vzhledem k politické
realitě v Sovětském svazu nebyl ani příliš realistický. V té podobě, v jaké byl představen jeho tvůrci,
především J. R. Oppenheimerem, neměl šanci na úspěch, protože "…vyžadoval míru otevřenosti a
spolupráce, o které Josef Stalin nebyl ochoten ani uvažovat, natož aby na ni přistoupil." Thomson, D. B.: A
Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National
Laboratory, July 1999, str. 17
238
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Nastala tak určitá dichotomie, protože i přes pokračující jednání o omezení jaderných
zbraní, zejména na půdě OSN, byla tato jednání v realitě doprovázena zrychlujícími se
závody ve zbrojení. Tuto situaci lze ilustrovat na příkladu administrativy prezidenta
Eisenhowera, která na jedné straně předkládala řadu návrhů na kontrolu zbrojení či
odzbrojení a na straně druhé iniciovala rozmístění raket s jadernými hlavicemi
v Evropě243. I přesto se Eisenhowerovi podařilo dosáhnout určitých úspěchů, kterými
bylo především založení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA)244.
Vzhledem k výše uvedené situaci je zřejmé, že naděje na udržení jaderného
monopolu USA, či dokonce úplné odstranění jaderných zbraní byly odsouzeny
k neúspěchu. Vývoj jaderných zbraní se nezastavil ani nezpomalil a do roku 1964 získalo
jaderné zbraně celkem pět států. Jako druhý v pořadí po USA úspěšně testoval jaderné
zbraně Sovětský svaz v roce 1949, následovaný Velkou Británií v roce 1952, Francií
v roce 1960 a Čínou v roce 1964245. Nepotvrdily se tak prvotní úvahy o tom, že
nedostatek jaderného materiálu a náročnost technologie nutné k výrobě jaderných zbraní
bude přirozenou ochranou proti jejich šíření. Co se naopak v této fázi začínající studené
války potvrdilo, byl význam špionáže a rovněž možné podcenění významu ideologie a
vlastních bezpečnostních pravidel, které výrazně přispěly k tomu, že se jaderné zbraně
rozšířily i do dalších zemí.246 Obavy způsobovalo rovněž stále masivnější využívání
jaderné energie k výrobě elektřiny247, protože pokrok při konstrukci jaderných reaktorů

243

Spojené státy v té době předložily řadu návrhů na kontrolu zbrojení či odzbrojení, které byly ovšem
důsledně vetovány ze strany SSSR. Záminkou byl vždy nesouhlas s kontrolními mechanismy, většinou ve
formě inspekcí na místě. Přes veškerou aktivitu se diplomatická jednání ukázala jako bezzubá a
mezinárodně právní omezení ve formě závazné smlouvy či smluv zase jako nedosažitelná. Na řadu tedy
muselo přijít vojenské řešení, resp. vojenská odpověď na nastalou situaci a americká administrativa byla
svým způsobem nucena sáhnout k poměrně riskantnímu kroku, kterým bylo právě rozmístění raket
s jadernými hlavicemi v Evropě, především v tehdejším západním Německu.
244
International Atomic Energy Authority (IAEA), založená v roce 1957.
245
Na tomto místě je důležité připomenout, že právě USA, Sovětský svaz (Rusko), Velká Británie, Francie
a Čína jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN s právem veta, což do jisté míry vysvětluje obtížnost,
s jakou se hledají a prosazují dohody mezi těmito státy.
246
To však neznamená, že by další země nebyly s to jadernou bombu sestrojit samy. Pouze by jim to
možná bez utajovaných informací z amerického jaderného výzkumu trvalo výrazně déle
247
V roce 1966 byly reaktory buď v provozu, nebo ve stadiu konstrukce celkem v pěti zemích, přičemž se
očekávalo, že do roku 1985 by takto mohlo existovat až 300 reaktorů. Viz také Müller, H., Kokoski, R.:
The Non-Proliferation Treaty: Political and Technological Prospects and Dangers in 1990, A SIPRI
Research Report, April 1990.
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by mohl vést k možnosti jejich využití pro vojenské účely248. Za této situace měla
klíčový význam bezpečnostní opatření, především z dílny IAEA, která bránila odklonu
od mírového k vojenskému využití jaderné energie.
Podpis Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 1968 a její vstup v platnost
o dva roky později znamenaly zásadní přelom ve snahách zabránit šíření jaderných
zbraní. Kompromis uzavřený mezi jadernými a nejadernými státy výrazně pomohl
zabránit dalšímu šíření jaderných zbraní a byl rovněž hlavním důvodem, proč se některé
státy vzdaly svého jaderného programu. Ovšem ačkoli jde o jeden z největších úspěchů
na poli kontroly jaderného zbrojení, resp. jaderného odzbrojení, není ani tato Smlouva
dokonalá a některá její ustanovení se doposud nepodařilo naplnit, stejně jako se
nepodařilo dosáhnout univerzálního členství. I v současnosti tak zůstává množství sporů
a nedostatků, jejichž řešení je prozatím v nedohlednu.

B.3.2 Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT z roku 1968 a její
přínos
Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT je postavena na myšlence, že čím méně
států bude vlastnit či kontrolovat jaderné zbraně, tím menší bude i riziko jejich použití,
přičemž toto použití se netýká jen jednotlivých států vlastnících tyto zbraně, ale zahrnuje
také riziko jaderných nehod, neautorizovaného použití těchto zbraní nebo jejich odcizení.
Nárůst těchto rizik spojený s šířením jaderných zbraní by znamenal výrazné snížení
regionální a mezinárodní bezpečnosti.

B.3.2.1

Cesta k dohodě a vstup Smlouvy v platnost

Snahy o kontrolu a nešíření jaderných zbraní a o jaderné odzbrojení jsou téměř
stejně staré, jako jaderné zbraně samotné. Prvotní snahy o omezení šíření jaderných
zbraní neměly mnoho nadějí na úspěch zejména proto, že existovala skupina států, pro
něž bylo získání jaderných zbraní nejvyšší prioritou, zejména uvážíme-li atmosféru a
situaci v mezinárodních vztazích na konci 40. a začátku 50. let 20. století. Postupně však

248

Jaderné reaktory totiž vedle elektrické energie produkují také plutonium, které je možné chemicky
separovat a využít při výrobě jaderných zbraní. Důvodem těchto obav bylo především to, že při
uvažovaném počtu 300 reaktorů, by objem produkovaného plutonia stačil na výrobu 15–20 jaderných
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došlo k nasycení těchto potřeb a v roce 1964, kdy získala jaderné zbraně Čína, jakožto
poslední z velmocí a stálých členů Rady bezpečnosti, došlo k vytvoření výhodných
podmínek k omezení dalšího šíření jaderných zbraní249. Krátce předtím, v roce 1963, také
došlo k podpisu Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek250, která ukázala, že se
jaderné státy, a především obě supervelmoci, umějí domluvit.
V rámci jednání a návrhů předcházejících podpisu Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní byly zřetelně viditelné rozdílné motivy, které vedly jednotlivé státy k předkládání
návrhů na omezení šíření jaderných zbraní. Rozdíly byly patrné především mezi
jadernými státy na straně jedné a nejadernými na straně druhé. Jaderné státy si především
chtěly uchovat monopol, resp. exkluzivitu na vlastnictví jaderných zbraní a z toho
plynoucí strategickou výhodu251. Nejaderné státy naopak usilovaly především o jaderné
odzbrojení, tedy o snížení rizika použití jaderných zbraní ze strany jaderných států
v rámci případného konfliktu. Pozornost byla rovněž věnována využití jaderné energie
pro mírové účely a zajištění proti jejímu zneužití pro účely vojenské. Rozdílné pohledy
obou těchto skupin států společně s odlišnými pohledy Východu a Západu způsobily, že
cesta k dohodě byla poměrně dlouhá a od prvních iniciativ po podpis dohody uplynulo
více než deset let252.
Prvním pokusem dosáhnout všeobecně závazné dohody o nešíření jaderných
zbraní byl v roce 1957 soubor opatření předložených v rámci jednání Komise OSN pro
odzbrojení253. Tento soubor obsahoval mimo jiné závazek "nepřevádět, resp. nepředávat
jaderné zbraně mimo vlastní kontrolu ani takovýto převod či předání akceptovat"254,
přičemž jedinou výjimkou z tohoto závazku byla sebeobrana. Sověti sice deklarovali
podporu návrhům na omezení šíření jaderných zbraní, nebyla pro ně akceptovatelná
výjimka vztahující se na sebeobranu, protože "…Západem navržená formulace umožňuje

bomb denně. Müller, H., Kokoski, R.: The Non-Proliferation Treaty: Political and Technological Prospects
and Dangers in 1990, A SIPRI Research Report, April 1990.
249
Existovaly samozřejmě i další státy, které toužily jaderné zbraně získat, ale mezera mezi pěticí
jaderných států existujících v roce 1964 a ostatními státy byla přeci jen výrazně větší.
250
Limited Test Ban Treaty (LTBT) resp. Partial Test Ban Treaty (PTBT).
251
Jaderné zbraně působily jako silný odstrašující prostředek, resp. jako prostředek demonstrace síly.
252
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
253
Mezi státy, které tento návrh předložily, byly Francie, Kanada, Spojené státy a Velká Británie.
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agresorovi použít jaderné zbraně pod záminkou nezcizitelného práva na sebeobranu"255.
V reakci na tento návrh předložili Sověti vlastní iniciativu, ve které spojovali nešíření
jaderných zbraní se závazkem nerozmísťovat vlastní jaderné zbraně na území cizích
států, přičemž tento návrh byl jednoznačně namířen proti skladování a rozmísťování
amerických raket v Evropě256, a proto byl za dané situace pro západní spojence
nepřijatelný.
V letech 1960 až 1962 předložily obě supervelmoci několik vlastních
alternativních návrhů na obecné odzbrojení, včetně zákazu šíření jaderných zbraní, které
však nebyly přijatelné pro druhou stranu. Jablkem sváru byla prakticky vždy kontrola
dodržování závazků daných případnou dohodou a bezpečnostní opatření s ní spojená.
Návrhy Spojených států tuto kontrolu obsahovaly, návrhy ze strany SSSR nikoli257.
V roce 1964 učinily Spojené státy ústy prezidenta Johnsona další pokus
o dosažení dohody258, který kromě dříve uvedených požadavků zákazu šíření a
opatřování jaderných zbraní obsahoval i závazek podrobení veškerých mezinárodních
transferů jaderného materiálu mezinárodní kontrole. V důsledku toho by jaderné
mocnosti časem akceptovaly podřízení vlastních jaderných aktivit pro mírové účely
stejným kontrolám v rámci IAEA, jaké platily pro státy nejaderné.
Jednání o omezení šíření jaderných zbraní se však dostala do slepé uličky
ve chvíli, kdy USA a NATO začaly diskutovat o vytvoření mnohostranných jaderných sil
(Multilateral Nuclear Force). Tato myšlenka, která by v praxi znamenala sdílení

254

Arms Control and Disarmament Agreements (ACDA), 1990 ed., US ACDA, Washington, DC.
Citováno v: Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
255
Arms Control and Disarmament Agreements (ACDA), 1990 ed., US ACDA, Washington, DC.
Citováno v: Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
256
Obrana části Evropy spadající do NATO měla být postavena právě na použití taktických jaderných
zbraní Spojených států, které vyvažovaly jednoznačnou konvenční převahu SSSR v Evropě. Přijetí
sovětského návrhu by se rovnalo rezignaci na obranu Evropy před případným masivním sovětským
útokem.
257
Tento přístup, resp. rozdíl v přístupech obou supervelmocí se stal tradicí v rámci jednání o jaderném
odzbrojení mezi oběma supervelmocemi. Změnu v sovětském postoji přinesl až nástup Michaila
Gorbačova v polovině 80. let.
258
Stalo se tak v rámci zasedání Výboru osmnácti států pro odzbrojení (Eighteen-Nation Disarmament
Committee, ENDC) při OSN. Viz Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian
Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 80–81.
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jaderných zbraní mezi státy NATO, byla pro Sověty samozřejmě nepřijatelná259, nehledě
na to, že byla v příkrém rozporu s omezováním šíření jaderných zbraní. Další předložené
návrhy se stále více podobaly tomu, co bylo nakonec obsaženo ve Smlouvě o nešíření
jaderných zbraní. Stále častěji se skloňoval například požadavek bezpečnostních záruk a
kontrolních mechanismů ze strany IAEA v případě mírového využití jaderné energie,
nicméně stále přetrvával rozdílný režim pro jaderné a nejaderné státy. Přetrvávaly i
rozdíly mezi supervelmocemi ohledně kontrolních a verifikačních mechanismů.
I přes přetrvávající neshody ohledně samotné dohody byly Sovětský svaz a
Spojené státy zajedno v tom, že dohody je třeba dosáhnout, a vedly za tímto účelem
dvoustranná jednání. Ústní dohody se podařilo dosáhnout v roce 1967, kdy obě strany
předložily samostatné, ale identické návrhy textu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
výše zmíněnému Výboru osmnácti států pro odzbrojení260. Samotný text byl ještě
pozměněn v důsledku připomínek nejaderných států a diskusí v rámci Valného
shromáždění OSN, které ve své Rezoluci z 12. června 1968 schválilo finální text
Smlouvy, což otevřelo cestu k jejímu podpisu261. Smlouva o nešíření jaderných zbraní
byla nakonec otevřena k podpisu 1. července 1968 v Londýně, Moskvě a Washingtonu,
přičemž ještě v týž den ji podepsalo přes 70 států.
V platnost vstoupila Smlouva k 5. březnu 1970 poté, co byl splněn požadavek
doručení ratifikačních listin dostatečným počtem států262. Smlouva byla samozřejmě
otevřena k podpisu i dalším státům a počet jejích signatářů se rozrostl na 178 v roce
1995263, kdy došlo k prodloužení platnosti Smlouvy NPT na neurčito, a na 189 na

259

Hlavním argumentem SSSR bylo to, že by k jaderným zbraním získala přístup i Německá spolková
republika.
260
Navržený text lze chápat jako poměrně významné dvojí vítězství Spojených států, protože navržený text
se vztahoval pouze na samotné jaderné zbraně (hlavice) a jaderná výbušná zařízení, ale nikoli na
prostředky k dopravení těchto zbraní na cíl, tedy raket. Sověti zároveň akceptovali americký výklad tohoto
textu, který chápal rozmístění amerických raket (tj. tyto raket patřily USA a byly pod plnou kontrolou USA
a amerických základnách) v západní Evropě jako slučitelné s navrhovaným textem. Viz také Arms Control
and Disarmament Agreements (ACDA), 1990 ed., US ACDA, Washington, DC, str. 89–93.
261
Zajímavý byl v tomto ohledu postoj Francie, která se při závěrečném hlasování zdržela a prohlásila, že
dohodu nepodepíše, přičemž "… se však bude chovat v souladu s jejími ustanoveními". Müller, H.,
Kokoski, R.: The Non-Proliferation Treaty: Political and Technological Prospects and Dangers in 1990, A
SIPRI Research Report, April 1990.
262
Čl. IX odst. 3 Smlouvy, který tento počet stanovuje na 43, přičemž mezi nimi musí být všechny státy,
které jsou určeny jako depozitáři této Smlouvy, tedy Velká Británie, Sovětský svaz a Spojené státy.
263
Dva jaderné státy, které nejsou depozitáři smlouvy, tedy Francie a Čína, ke smlouvě přistoupily až v
roce 1992.
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počátku roku 2009. Na jedné straně tak lze konstatovat, že Smlouva o nešíření jaderných
zbraní znamenala obrovský úspěch na poli kontroly (jaderného) zbrojení a (jaderného)
odzbrojení, na straně druhé je však třeba říci, že čtyři státy, které ke Smlouvě
nepřistoupily, resp. z ní vystoupily, tedy Izrael, Indie, Pákistán a Severní Korea, vlastní
jaderné zbraně nebo o jejich vlastnictví aktivně usilují a představují tak vážnou hrozbu
pro celý režim nešíření jaderných zbraní.

B.3.2.2

Základní charakteristika Smlouvy NPT

Původně se Smlouva o nešíření jaderných zbraní měla týkat pouze a jen tohoto
tématu, nicméně v rámci jednání s nejadernými státy došlo k určitému posunu a lze říci,
že Smlouva má tři základní pilíře: prvním je samotné nešíření jaderných zbraní, druhým
jaderné odzbrojení a třetím využití jaderné energie pro mírové účely.264
Zabránění šíření jaderných zbraní bylo prvotním cílem Smlouvy, otázkou ovšem
zpočátku bylo, zda se toto šíření bude vztahovat i na využití jaderné technologie pro
mírové účely. Možnost tohoto využití prosazovaly zejména nejaderné státy, které to
chápaly jako protiváhu toho, že se zřeknou jaderných zbraní. Nejaderné státy navíc
požadovaly kompenzace a bezpečnostní záruky ze strany jaderných států, zejména
v důsledku toho, že navrhovaná bezpečnostní opatření IAEA a další omezení stavěla
nejaderné státy do nevýhodného postavení oproti státům jaderným, zejména z hlediska
rozvoje jaderných technologií pro mírové účely. Většina nejaderných států byla rovněž
přesvědčená o tom, že jaderné státy by se měly zavázat k nepoužití jaderných zbraní vůči
státům nejaderným a ke snížení, resp. postupnému snižování svých jaderných arzenálů,
které by mělo vést až k celkovému jadernému odzbrojení265. Obdobné záruky požadovaly
nejaderné státy i v případě vojenské bezpečnosti266. Tyto požadavky nejaderných států se
však v samotném textu Smlouvy projevily jen částečně.
264

Tyto pilíře však nejsou nijak patrné ze struktury samotné Smlouvy, která je navíc poměrně krátká, jsou
však velmi důležité pro pochopení jejího významu pro jednotlivé skupiny států (tedy státy jaderné a
nejaderné). Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In
collaboration with the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
265
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
266
Při jednání v rámci MAAE docházelo v té době k zajímavé situaci, neboť tradiční soupeření východního
a západního bloku, resp. obou supervelmocí, bylo nahrazeno soupeřením jaderných států na straně jedné a
nejaderných států na straně druhé. Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First
Forty Years, Vienna : The Agency, 1997.

- 118 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT rozdělila státy do dvou skupin, na státy
jaderné a nejaderné, čímž vytvořila určitou asymetrii mezi těmito dvěma skupinami
z hlediska závazků plynoucích z této Smlouvy267. Nejaderné státy již v rámci jednání
předcházejících podpisu Smlouvy požadovaly bezpečnostní záruky, které by v případě,
že se vzdají jaderných zbraní, kompenzovaly tuto strategickou nevýhodu a ochránily
nejaderné státy před agresí ze strany států jaderných. Vzhledem ke komplexitě
mezinárodních vztahů a specifikům bezpečnostní situace v jednotlivých zemích a
regionech však zřejmě nebylo možné tyto nebo podobné univerzální záruky poskytnout a
zařazení dílčích záruk pro jednotlivé státy nebo skupiny států by zase neúměrně ztížily
cestu k dohodě na textu Smlouvy268. Aby bylo možné této dohody dosáhnout, předložily
nakonec Spojené státy, Sovětský svaz a Velká Británie návrh, podle kterého by byly
bezpečnostní záruky upraveny rezolucí Rady bezpečnosti OSN a podepřeny deklaracemi
tří zmíněných jaderných států269.
Preambule Smlouvy se znovu odvolává na devastující účinek jaderných zbraní a
jaderné války a zdůrazňuje nutnost vyvinout veškeré úsilí k odvrácení této hrozby a
k přijetí závazných kontrolních mechanismů, které by zajišťovaly mezinárodní jadernou
bezpečnost. Explicitně pak zmiňuje i fakt, že rozšíření jaderných zbraní by znamenalo
výrazné zvýšení rizika jaderné války.
Hlavní závazek Smlouvy NPT je obsažen hned v jejích dvou prvních článcích.
Článek I zakazuje jaderným státům převádět jaderné zbraně či jaderná výbušná zařízení
anebo převádět kontrolu nad nimi komukoli, ať už přímo nebo nepřímo. Jaderným státům
je dále zakázáno poskytovat pomoc či podporu při vývoji, výrobě či jinému způsobu
opatřování jaderných zbraní a také nabádání k tomuto chování. Článek II pak obdobně
zakazuje státům nejaderným přijímat či převádět, ať už přímo nebo nepřímo, jaderné
zbraně či jaderná výbušná zařízení. Závazky jsou v tomto případě zcela reciproční,

267
Jaderné státy si tento fakt uvědomovaly a např. USA a Velká Británie se rozhodly podrobit veškeré své
mírové aktivity týkající se využití jaderné energie identickému režimu, jaký dle NPT platil pro nejaderné
státy. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs
Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
268
Arms Control and Disarmament Agreements (ACDA), 1990 ed., US ACDA, Washington, DC, str. 93–
94.
269
Tyto jednostranné deklarace mají obdobný význam jako tzv. Negative Security Assurances (NSA),
které jaderné státy poskytují státům tvořícím zóny bez jaderných zbraní. NSA jsou však formálnějšího
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jaderné státy se zavazují neposkytovat a nejaderné státy se zavazují nepřijímat. Pro účely
Smlouvy jsou za jaderné státy považovány ty země, které úspěšně vyrobily jadernou
nálož a provedly pokusný jaderný výbuch před 1. lednem 1967, tedy Čína, Francie,
Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie270.
Článek III Smlouvy se týká bezpečnostních záruk a zavazuje nejaderné státy
k poskytnutí bezpečnostních záruk a k přijetí opatření požadovaných Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii, přičemž jediným cílem těchto opatření je zabránění
odklonu od mírového využití jaderné energie a jejího zneužití při výrobě jaderných
zbraní resp. jaderných náloží. Těžiště těchto kontrol spočívá v kontrole jaderného, resp.
štěpného materiálu a veškerých operací s ním prováděných, ať už se jedná o výrobu,
zpracování, transport nebo jiné využití. Kontrolám jsou přitom podřízeny veškerý
materiál a veškerá zařízení na území daných států anebo pod kontrolou těchto států.
Smluvní strany se dále zavazují neposkytovat nejaderným státům zdroje štěpného
materiálu ani zařízení určená na jeho získávání, zpracování nebo využití, a to ani pro
mírové účely, s výjimkou těch případů, kdy se na tyto operace přímo vztahují definované
bezpečnostní záruky a bezpečnostní opatření271. Tato opatření by ovšem neměla
narušovat ekonomický a technologický rozvoj jednotlivých států a jejich vzájemnou
spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie, včetně obchodu s jaderným
materiálem a jadernými zařízeními, který bude probíhat v souladu s definovanými
bezpečnostními standardy, zárukami a opatřeními. Za účelem umožnění zmíněných
kontrol dodržování bezpečnostních standardů jsou (nejaderné) státy povinny uzavřít
dohodu s IAEA v souladu s jejím statutem.
Článek IV se týká mírového využití jaderné energie a říká, že Smlouva a její
ustanovení nesmí být interpretována tak, že by zakazovala výzkum a vývoj v oblasti
jaderné energie či její využití pro mírové účely, pokud ovšem tyto činnosti budou

charakteru. Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation
Project, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997.
270
Z tohoto pohledu jsou pak jaderné státy v dnešní době rozdělovány na jaderné státy de iure (dle
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní) a na jaderné státy de facto, jež zahrnují Izrael, který ovšem
vlastnictví jaderných zbraní nikdy nepotvrdil, Indii, Pákistán a Severní Koreu, jejíž jaderný program je
rovněž zahalen tajemstvím, ale která rovněž jaderné zbraně s největší pravděpodobností vlastní.
271
Čl. III odst. 2 Smlouvy. Samotná bezpečnostní opatření, resp. bezpečnostní záruky jsou definovány v čl.
IV Smlouvy.
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probíhat v souladu s ustanoveními článku I a II Smlouvy. Za uvedených podmínek navíc
Smlouva mírové využití jaderné energie explicitně podporuje272.
Článek VI byl v době podpisu Smlouvy považován za vítězství nejaderných států,
protože zavazuje státy jaderné k tomu, aby v krátké době a v dobré víře započaly jednání
o opatřeních vedoucích k omezení závodů ve zbrojení a časem dospěly k úplnému
jadernému odzbrojení a aby toto odzbrojení bylo založeno na smluvním základě a
efektivně podléhalo mezinárodní kontrole. Očekávání nejaderných států pramenící
z těchto ustanovení se však nepotvrdila a neochota jaderných států urychlit proces
jaderného odzbrojení se dokonce stala zdrojem poměrně výrazného pnutí v rámci
existujícího režimu nešíření jaderných zbraní273.
Článek VII se týká zón bez jaderných zbraní a poskytuje tak právní základ
vytváření těchto regionálních dohod. Umožňuje tak svým způsobem v rámci jednotlivých
regionů aplikovat přísnější pravidla než ta, která jsou obsažena ve Smlouvě o nešíření
jaderných zbraní274,275.
Článek VIII se týká změn ve Smlouvě a určuje mechanismy, jejichž pomocí lze
dosáhnout změn v jejích ustanoveních276. V odst. 3 Smlouva výslovně stanovuje, že
v pětiletých intervalech od vstupu v platnost budou uspořádány konference, které se
budou zabývat fungováním této Smlouvy a na ní založeného režimu nešíření jaderných
zbraní. Cílem bude rovněž vyhodnotit, do jaké míry se povedlo naplnit cíle stanovené
v Preambuli k této smlouvě. Článek IX obsahuje především procedurální ustanovení
týkající se vstupu v platnost, funkce depozitáře atp.
Článek X pak obsahuje dvě důležitá ustanovení. První z nich se týká možnosti
odstoupení od Smlouvy a je považován za jednu z největších slabin této Smlouvy a
272
Hlavním motivem je přitom hospodářský rozvoj především v chudých oblastech světa. Viz čl. IV odst. 2
Smlouvy.
273
Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
274
Jedním z hlavních rozdílů, který konec konců přispěl i k založení první zóny bez jaderných zbraní
(Smlouva z Tlatelolco), je možnost rozmístění jaderných zbraní na území nejaderných států v případě, že
tyto zbraně zůstanou pod kontrolou států jaderných. Smlouva o nešíření jaderných zbraní toto
rozmisťování dovoluje, ale smlouvy zakládající jednotlivé zóny bez jaderných zbraní nikoli.
275
O zónách bez jaderných zbraní detailně pojednává kapitola B.4.
276
I přesto, že možnost změn ve Smlouvě existuje, je třeba k ní dosáhnout konsenzu nejen mezi jadernými
státy, ale také mezi všemi státy, které jsou v dané době členy Rady guvernérů MAAE. Změny pak mohou
vstoupit v platnost po ratifikaci prostou většinou členských států. Tato opatření, přestože teoretické změny
připouštějí, jsou důsledkem nepružnosti Smlouvy v praxi.
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existujícího režimu nešíření jaderných zbraní vůbec. Smlouva říká, že každý stát může
při vykonávání své suverenity odstoupit od Smlouvy, pokud se rozhodne, že "mimořádné
okolnosti související s obsahem této Smlouvy ohrozily svrchované zájmy dané země".
V takovém to případě se na odstoupení od Smlouvy vztahuje tříměsíční výpovědní lhůta
a odstupující strana by měla svůj krok zdůvodnit.277 Druhým ustanovením článku X je
pak svolání konference, která po 25 letech od vstupu této Smlouvy v platnost rozhodne
o jejím případném prodloužení278.

B.3.2.3

Dodržování závazků a otázka verifikace

Základním mechanismem monitorujícím a zajišťujícím dodržování závazků
definovaných ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní jsou dohody o uplatňování záruk
mezi jednotlivými signatáři Smlouvy a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii,
jejíž činnost se tak stala jedním ze základních pilířů režimu nešíření jaderných zbraní279.
Vzhledem k tomu, že Smlouva výslovně zakazuje využití jaderných zbraní a jaderné
technologie pro vojenské účely, zatímco pro mírové účely ho podporuje, je základem
bezpečnostních záruk právě kontrola toho, zda je jaderný materiál využíván v souladu
s literou Smlouvy.
Základem mezinárodního systému záruk je povinnost deklarovat vůči IAEA
veškeré jaderné materiály (plutonium, uran, thorium), které se nacházejí na území nebo
pod kontrolou dotčeného státu, vést jejich evidenci, provádět kontrolu a přijmout ze
strany IAEA jejich fyzické ověřování včetně kontroly způsobu nakládání s nimi. Tento
systém je vybudován na přísné evidenci jaderných materiálů a pravidelném hlášení jejich
inventurních stavů a všech změn jejich inventury. K tomuto účelu musí státy vytvořit tzv.
Státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů (SSAC), který požadované údaje

277

Tento problém vyšel plně najevo po odstoupení Severní Koreje od této Smlouvy a v poslední době
rovněž v souvislosti s íránským jaderným programem. V souvislosti se zmíněnou nutností zdůvodnění
tohoto kroku je třeba říci, že neexistuje rozhodovací mechanismus, resp. závazná pravidla, které by určily,
zda je uvedené zdůvodnění relevantní či nikoli.
278
Toto rozhodnutí bude založeno na souhlasu prosté většiny členských států. Jaderné státy tak byly
zbaveny práva veta v této otázce.
279
Viz ustanovení čl. III odst. 1 NPT, která všechny její smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně (tedy
nejaderné státy) zavazuje "přijmout záruky uvedené v dohodě, o které se bude jednat a která bude uzavřena
s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii" za účelem ověřování plnění jejich závazků, které tyto
státy přijaly v souladu s NPT. Viz také výkon kontroly nešíření jaderných zbraní, Státní úřad pro jadernou
bezpečnost, <http://www.sujb.cz/?c_id=185>
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soustřeďuje, zpracovává a předává IAEA. Přijatá hlášení a skutečný fyzický stav ověřuje
IAEA prostřednictvím svých inspektorů a na základě analýzy získaných údajů a
informací následně potvrzuje prohlášení států o výlučně mírovém využívání jaderné
energie280.
Systém záruk založený na evidenci a kontrole státem deklarovaných jaderných
materiálů úspěšně fungoval více než třicet let281 a IAEA na jeho základě byla schopna
v tomto období hodnověrně prokazovat, že jaderné materiály poskytnuté pod
mezinárodní záruky nebyly využívány k jiným než uvedeným účelům282. Zkušenosti
z první války v Perském zálivu na počátku 90. let však ukázaly, že má-li tento
mezinárodní systém záruk úspěšně fungovat i nadále, musí být schopen odhalit i
nedeklarované jaderné materiály a utajované činnosti související s jejich nelegálním
využitím283.
Splnění takového požadavku se ukázalo být za hranicí možností původního
konceptu z počátku 70. let a vyžádalo si jeho zásadní změny. V roce 1993 vyhlásila
IAEA tzv. "Program 93+2", jehož cílem bylo využití nejnovějších technologií, od států
získávání většího množství informací o jejich jaderných činnostech284 s možností širšího

280

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii
o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, Vídeň, 28.09.1999. Viz také výkon
kontroly nešíření jaderných zbraní, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, <http://www.sujb.cz/?c_id=185>
281
Základní principy systému záruk MAAE z roku 1971 byly následující (INFCIRC/153):
 Každý nejaderný stát (signatář NPT) by měl zavést systém záruk a jeho prostřednictvím dodávat
potřebné dohodnuté informace k porovnání inspektory MAAE;
 Systém záruk dle NPT by měl zahrnovat kompletní cyklus jaderného paliva v rámci daného státu ,
který by umožňoval kontrolu pohybu jaderného materiálu mezi jednotlivými zařízeními;
 Inspektoři MAAE se během rutinních inspekcí zaměří pouze na zařízení "deklarovaná" daným státem
a na jednotlivé části těchto zařízení;
 Inspektoři MAAE mají právo během inspekcí provádět vlastní měření pomocí vlastních přístrojů bez
nutnosti spoléhat se na měřící přístroje dodané kontrolovaným státem.
282
Charakteristickým znakem původního, ale i současného režimu je to, že MAAE sjednává s jednotlivými
signatáři ve většině případů bilaterální smlouvy (výjimkou může být např. dohoda s EURATOM). To
ovšem znamená, že procedury dohodnuté s jednotlivými státy se mohou lišit podle požadavků jednotlivých
států. Všechny dohody ovšem musí splňovat výše zmíněná základní kritéria. Rámcový model z roku 1971
byl představen v Informačním oběžníku MAAE INFCIRC/153 s názvem "The Structure and Content of
Agreements between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons", kterému předcházely INFCIRC/26, z roku 1961, resp. 1964, a
INFCIRC/66, z roku 1966, resp. 1968.
283
Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A
Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and Freedom,
April 2005.
284
Údaje a informace poskytnuté státem podle tohoto protokolu o těžbě a zpracování uranové a thoriové
rudy, výrobě nebo dovozu příslušných jaderných technologií, nejaderném využití jaderných materiálů,
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přístupu ke všem lokalitám, kde se jaderné materiály nacházejí, nacházely nebo mohou
nacházet. Jeho výsledkem bylo, že Rada guvernérů IAEA přijala v květnu 1997
modelový text tzv. Dodatkového protokolu k výše uvedeným dohodám o uplatňování
záruk285.
Přijetí protokolu a jeho úspěšné naplňování umožní IAEA v plném rozsahu
uplatnit vůči danému státu tzv. integrovaný systém záruk286. Jeho podstatou je optimální
kombinace všech záruk a opatření dostupných IAEA na základě dohody o uplatňování
záruk a dodatkového protokolu, s jejichž pomocí je možné s maximální efektivností a
účinným využitím dostupných kapacit a zdrojů prokázat, že dotčený stát naplňuje své
povinnosti vyplývající ze Smlouvy NPT287.
Cílem integrovaného systému záruk je poskytnout garance, že na území daného
státu nebo kdekoli pod jeho kontrolou nedochází ke zneužití jaderných materiálů k jiným
než deklarovaným účelům a nenachází se zde nedeklarované jaderné materiály a
neprovádí utajované činnosti související s jejich nelegálním, tj. vojenským využitím288.
Absolutní jistotu o absenci nedeklarovaných jaderných materiálů a činností však nelze
nikdy prokázat289. Integrovaný systém záruk je proto zaměřen na poskytnutí garance, že
byla učiněna všechna možná opatření k odhalení nezbytných indikací o existenci

případném zpracování vysoce a středně aktivních radioaktivních odpadů a o plánech v oblasti jaderného
palivového cyklu, včetně výzkumných a vývojových aktivit, poskytnou MAAE možnost odpovědně
porovnat oprávněnost konkrétních požadavků a kroků daného státu ve vztahu k jím deklarované činnosti.
Viz také WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
285
Česká republika podepsala tento protokol v roce 1999. Po následné implementaci jeho požadavků do
národní legislativy (zejména do atomového zákona) vstoupil Dodatkový protokol v České republice
v platnost dne 1. července 2002. Viz také Výkon kontroly nešíření jaderných zbraní, Státní úřad pro
jadernou bezpečnost, <http://www.sujb.cz/?c_id=185>
286
Integrated Safeguard System. Viz Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear
Nonproliferation Treaty, A Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League
for Peace and Freedom, April 2005.
287
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
288
Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
289
Cirincione, J.: A Global Assessment of Nuclear Proliferation Threats, Carnegie Endowment for
International Peace, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 10, June 2004.
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nedeklarovaných jaderných materiálů a činností290. Jinými slovy lze říci, že jestliže
klasické záruky založené pouze na dohodě o uplatňování záruk používaly metody jako
precizní hlášení (formou dotazníků) k popisu stanovených jaderných zařízení, inspekce
zaměřené na ověření jejich konstrukčních údajů a kvantitativní verifikaci jaderného
materiálu, tak integrované záruky založené na integrálním propojení dohody a
Dodatkového protokolu vyžadují popisné deklarace o veškerých činnostech v rámci
palivového cyklu daného státu, dodatečný přístup inspektorů IAEA ke všem s ním
souvisejícím lokalitám, kvalitativní analýzu všech získaných poznatků a informací
o jaderné činnosti státu jako celku a nejužší možnou spolupráci SSAC a IAEA291.
Integrovaný systém záruk IAEA však není všemocným nástrojem. Je sice velmi
detailně rozpracován, využívá robustní vědecké metody a obecně lze říci, že funguje
velmi dobře v rámci deklarovaných jaderných zařízení. Naopak selhává v případě, že se
jedná o zařízení nedeklarovaná, případně o jaderné zbraně nebo jejich části rozmístěné
nebo skladované na místě, které nebylo deklarováno292. Jinými slovy, dohody
o (integrovaném) systému záruk IAEA nelze považovat za formalizované dohody
o odzbrojení, např. START nebo INF, které mají navíc systém notifikace a jejich
dodržování je kontrolováno inspekcemi přímo na místě.

B.3.2.4

Pravidelné konference k přezkoumání Smlouvy

Za účelem prověření plnění Smlouvy nařizuje článek VIII NPT svolávání
konferencí vždy v pětiletých intervalech od vstupu Smlouvy v platnost a tyto konference
se v pětiletých intervalech konají dodnes. První z těchto konferencí se konala v Ženevě
v roce 1975 a jejím závěrem bylo opětovné vyjádření silné podpory dalšímu rozvoji
režimu nešíření jaderných zbraní293. Účastnické státy navíc shledaly, že "se podařilo
naplnit základní ustanovení Smlouvy", tedy její články I a II, které byly základem celého

290

Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A
Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and Freedom,
April 2005.
291
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
292
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
293
V době konání této konference bylo stranami Smlouvy celkem 91 zemí.
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tohoto režimu294. Konference rovněž zdůraznila význam systému záruk IAEA a vyzvala
všechny státy, které tak do té doby neučinily, aby požadovaný systém záruk zavedly, a
doporučila, aby byl tento systém rozšířen a kontrola exportu v rámci bezpečnostních
záruk se vztahovala na veškeré jaderné aktivity pro mírové účely295. Na pořad dne se
dostaly i americko-ruské závody ve zbrojení a závazky jaderných států podle čl. VI
Smlouvy NPT, nicméně zde se žádného pokroku dosáhnout nepodařilo.
Konference konaná v roce 1980 opět v Ženevě naopak nepřinesla žádné pozitivní
výsledky a to i přesto, že se její účastníci v rámci jednostranných prohlášení vesměs
shodli na trvající podpoře režimu nešíření jaderných zbraní296. Konference však nebyla
s to se dohodnout na textu závěrečné deklarace a omezila se na potvrzení svolání další
konference v roce 1985297. Hlavním důvodem neúspěchu konference byly rozpory
ohledně pokračujících závodů ve zbrojení. Zejména nejaderné státy velmi silně tlačily na
Spojené státy, aby pokračovaly v ratifikaci SALT II, přerušené po sovětské invazi do
Afghánistánu, a také na dojednání Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek
(CTBT)298.
Třetí konference v pořadí, konaná v roce 1985, přinesla již první známky
prohlubující se nespokojenosti. Obavy o osud Smlouvy NPT a celého režimu založeného
na této Smlouvě byly způsobeny zejména jadernými aktivitami Izraele a Jihoafrické
republiky. Tyto státy nebyly stranami Smlouvy, nicméně fakt, že chtěly získat, resp.
získaly jaderné zbraně, podlamoval jeho stabilitu299. Účastníci se mimo jiné v důsledku
tohoto vývoje jednomyslně shodli na podpoře režimu včetně role IAEA a jejího systému
záruk, který nadto doporučili ještě zpřísnit, resp. rozšířit a zdokonalit. Do roku 1985
podepsalo a ratifikovalo smlouvu NPT celkem 131 států. Uvítán byl rovněž fakt, že čtyři
z pěti jaderných států se zavázaly podrobit své mírové jaderné aktivity stejnému systému
294

Keepin, R. G.: Nuclear Fission and Nuclear Safeguards: Common Technologies and Challenges, 50th
Anniversary Conference, National Academy of Sciences, Washington, DC, April 25–28, 1989.
295
Arms Control and Disarmament Agreements (ACDA), 1990 ed., US ACDA, Washington, DC.
296
Do roku 1980 se počet signatářů Smlouvy NPT rozrostl na 112, přičemž mezi nové členy patřilo mimo
jiné Japonsko a Západní Německo.
297
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
298
NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition.
299
NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition.
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záruk jako státy nejaderné. Konference rovněž vyzvala státy, které nebyly stranami NPT,
aby se ke Smlouvě připojily anebo aby se alespoň zavázaly k tomu, že nebudou usilovat
o získání jaderných zbraní. Naproti tomu při hodnocení naplňování čl. VI NPT, který se
týkal jaderného odzbrojení, konstatovaly nejaderné státy pouze velmi pomalý pokrok,
což bylo také jedním z motivů, proč tyto státy výrazně podporovaly co nejrychlejší
jednání o podpisu Smlouvy CTBT. Dojednání CTBT se tak vedle odzbrojení stalo
jedním z hlavních cílů do následujících let. Důležitým tématem se stalo i vytváření zón
bez jaderných zbraní, které byly chápány jako velmi důležitý nástroj k omezení rizika
horizontální proliferace300.
Čtvrtá konference, konaná v roce 1990, se nesla již ve znamení změn
probíhajících na evropském kontinentu a hroutícího se bipolárního systému301. Krátce
před touto konferencí vstoupila v platnost Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího
doletu (INF)302 a bylo krátce před podpisem Smlouvy START I303. Rovněž je třeba
připomenout, že Francie a Čína ještě nebyly členy NPT (připojily se až v roce 1992). I
přes probíhající změny se konference nesla v duchu nespokojenosti a frustrace především
ze strany nejaderných států, která byla způsobena laxností, s jakou jaderné státy
přistupovaly ke svým závazkům týkajícím se odzbrojení. Podpis Smlouvy CTBT,
po kterém rovněž nejaderné státy opakovaně volaly, byl navíc také stále v nedohlednu304.
Nespokojenost přitom byla vyjadřována poměrně důrazně a byla i hlavním důvodem
toho, že se nepodařilo nalézt shodu na textu závěrečné deklarace305.

300

V době konání konference existovaly již Smlouva z Tlatelolco a Smlouva z Rarotonga, které zahrnovaly
obydlená území, a Smlouva o Antarktidě, Smlouva o mořském dně a Smlouva o mírovém využití
kosmického prostoru, jež se týkaly oblastní neobydlených. NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre
for International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 2008 Edition.
301
Tato konference přivítala devět nových členských států, čímž se celkový počet signatářů zvýšil na 140.
Vůbec poprvé se konference zúčastnily Francie a Čína, i když zatím nikoli jako členské státy, ale pouze
jako pozorovatelé. Oba tyto jaderné státy ke smlouvě NPT přistoupily v roce 1992.
302
Intermeriate Range Nuclear Forces (INF), http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/inf1.html
303
Strategic Arms Reduction Treaty (START)
http://www.state.gov/www/global/arms/starthtm/start/toc.html
304
NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition.
305
Pilat, J. F., Pendley, R. E.: 1995–A New Beginning for the NPT, CNSS, LANL, Plenum Press, NY,
1995. Review Conference summaries are given in the Appendix, pp. 258–295. Quoted in: Thomson, D. B.:
A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos
National Laboratory, July 1999.
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Z hlediska témat a problémů, které se na pravidelných konferencích řešily, byly
všechny konference podobné, zejména proto, že přetrvávající problémy se nepodařilo
uspokojivě vyřešit. To rovněž způsobovalo stále významnější neshody z hlediska
významu jednotlivých pilířů Smlouvy NPT. Zejména pro nejaderné státy představovala
tato Smlouva de facto jediný existující multilaterální závazek jaderných států
k (jadernému) odzbrojení.
Také z hlediska případů nedodržování závazků pramenících ze Smlouvy NPT se
jednalo o "regionální problémy"306. Jednalo se zejména o otázky Blízkého Východu, kde
měly arabské státy obavy z izraelského jaderného programu, a o státy africké, které
protestovaly proti jadernému programu Jihoafrické republiky. V obou případech byly
z podpory těchto dvou zemí obviňovány západní jaderné státy. Existence těchto a dalších
případů (Argentina, Brazílie, Indie a Pákistán) rovněž sloužila jako tmelící prvek pro
jinak velmi heterogenní skupinu "neutrálních a nezúčastněných států"307 v rámci NPT.

B.3.3 Prodloužení platnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
na neurčito a vývoj po roce 1995
Prakticky až do roku 1990 byly diskuse a jednání v rámci konferencí týkajících se
Smlouvy NPT ovlivněny jednak rozdělením světa během studené války a jednak
existencí jaderných a nejaderných států. Příprava na konferenci v roce 1995 však už
probíhala ve zcela jiných podmínkách. Samotná konference se pak zabývala nejen
otázkou prodloužení platnosti Smlouvy308, ale musela také čelit novým problémům
z hlediska proliferace. Jednotlivé státy měly v rámci nového světového pořádku velmi
rozdílné zájmy, což činilo průběh konference velmi obtížným309.

306

NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition, str. 19
307
"Neutral and Non-Aligned Movement", NAM
308
Viz čl. X odst. 2 NPT, který předpokládá svolání konference 25 let po vstupu Smlouvy v platnost,
přičemž tato konference má rozhodnout o prodloužení Smlouvy na neurčito, případně na další určité
období.
309
Lewis A. Dunn, "High Noon for the NPT," Arms Control Today, Vol. 25, No. 6, July/August 1995, pp.
3–9. Citováno v: Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 97.
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Konference o přezkoumání a prodloužení platnosti Smlouvy NPT v roce 1995
Konference o přezkoumání Smlouvy NPT v roce 1995 byla důležitá nejen
z hlediska prodloužení platnosti Smlouvy, ale také proto, že některé státy, které dříve
vlastnily jaderné zbraně, se tohoto vlastnictví (dobrovolně) zřekly a formálně se připojily
k NPT jakožto nejaderné státy. Konkrétně se jednalo o Bělorusko, Kazachstán a
Ukrajinu, které se v roce 1992 zavázaly vzdát se jaderných zbraní rozmístěných na jejich
území za dob existence Sovětského svazu. Rovněž Jihoafrická republika odstranila a
demontovala svých šest jaderných zbraní a formálně se připojila ke Smlouvě NPT v roce
1991 jako nejaderný stát. Také Argentina a Brazílie, které po určitou dobu prokazatelně
měly jaderný program, tento program (a tedy vývoj jaderných zbraní) zastavily a v roce
1995, resp. 1998 se připojily k NPT. Celkem se mezi lety 1990 a 1995 ke Smlouvě NPT
připojilo 38 států, včetně Francie a Číny, tedy dvou oficiálně uznaných jaderných států.
Celkový počet členů se tak rozrostl na 178.
Cíl konference v podobě prodloužení platnosti Smlouvy NPT na neurčito se
nerodil lehce, a to i přes systematický lobbing USA, EU a dalších států. Proti byly
zpočátku především neutrální a nezúčastněné státy (NAM), které v omezené časové
platnosti viděly možnost opakovaně otevírat otázky odzbrojení a mít tak možnost dotlačit
jaderné státy k ústupkům v této oblasti310. Zastánci prodloužení Smlouvy NPT na
neurčito pak argumentovali především ztrátou důvěryhodnosti režimu NPT v případě, že
by Smlouva nebyla prodloužena, a s tímto paradoxně spojeným oslabením motivace
jaderných států k odzbrojení. Bylo zřejmé, že ačkoli dohodou získají všechny strany,
nejaderné státy mohou získat více než státy jaderné, a v tomto duchu se celé jednání
rovněž neslo311.
Po dlouhém jednání byl nakonec přijat soubor opatření, který kromě rozhodnutí
o prodloužení platnosti Smlouvy NPT na neurčito obsahoval i separátní rozhodnutí
o posílení procesu přezkoumávání, soubor principů a cílů nešíření jaderných zbraní a

310

Pokud by například jaderné státy neučinily odpovídající pokrok ve svých závazcích týkajících se
odzbrojení, mohly by nejaderné státy, resp. NAM, blokovat další prodloužení Slmouvy NPT.
311
Dean, J.: Reviving the Non-Proliferation Regime, Weapons of Mass Destruction Commission, Working
paper no. 4, June 2004.
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jaderného odzbrojení a rezoluci o Blízkém Východě312. Kompromis, jehož se podařilo
dosáhnout, byl posléze interpretován jako "trvalá platnost a, resp. za, zodpovědnost"313.
V rámci rozhodnutí o posílení procesu přezkoumávání ("Strengthening the
Review Process for the Treaty") se signatáři Smlouvy dohodli na pořádání přípravných
výborů (Preparatory Committees, PrepComs), jeden v každém ze tří let předcházejících
pravidelným konferencím o přezkoumání. V případně nouze pak mohl být svolán další,
tedy čtvrtý, přípravný výbor v roce konání konference. Hlavní náplní těchto setkání měla
být diskuse nad principy, cíli a možnostmi podpory plné implementace režimu nešíření
jaderných zbraní a jeho univerzality. Přípravné výbory rovněž do jisté míry připravují
jednání v rámci konferencí, kterým mohou doporučovat další postup.
Soubor principů a cílů nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojení
("Principles and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament") byl přijat
především za účelem zajištění kompletní a efektivní implementace všech ustanovení
Smlouvy. Z praktického hlediska se jednalo především o článek VI, který se týká
jaderného odzbrojení, a o vytvoření jasné a závazné "cestovní mapy", resp. akčního
plánu k dosažení tohoto cíle. Tento plán počítal mimo jiné s uzavřením CTBT nejpozději
v roce 1996, zákazem výroby štěpného materiálu pro vojenské účely a se systematickým
úsilím o snižování počtu jaderných zbraní "s konečným cílem v podobě úplné eliminace
těchto zbraní"314.
Rezoluce o Blízkém Východě vyzývala státy tohoto regionu, aby se připojily
ke smlouvě NPT a v souladu s ní podrobily všechny své jaderné aktivity kontrole a
dohledu ze strany IAEA. Bylo zřejmé, že tato výzva se týkala především Izraele, který,
ačkoli nebyl přímo jmenován, byl a zůstává jediným státem regionu, který není
signatářem Smlouvy NPT. Rezoluce rovněž volala po vytvoření zóny bez jaderných

312

Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 64
313
NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition.
314
Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A
Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and Freedom,
April 2005.
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zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na území Blízkého Východu a o podporu
především jaderných států při jejím vytváření315.
I přesto, že konference o přezkoumání a prodloužení platnosti NPT dosáhla shody
na výše zmíněných tématech, nedokázala se shodnout na textu závěrečného dokumentu,
a to především z důvodu neshody jaderných a nejaderných států ohledně interpretace
dosažených výsledků na poli jaderného odzbrojení a implementace článku VI Smlouvy
NPT. Kriticky vzato si nově prodloužená Smlouva zachovala všechny nectnosti, včetně
chybějícího závazného časového harmonogramu pro úplnou eliminaci jaderných zbraní a
zachování relativně slabé pozice IAEA.
Konference o přezkoumání Smlouvy NPT v roce 2000
V pořadí šestá konference se nesla ve znamení širší spolupráce mezi jednotlivými
skupinami států a byla rovněž od roku 1985 první, v jejímž rámci se zúčastněné státy
shodly na textu závěrečného dokumentu. Mezi hlavní témata patřily kromě jaderného
odzbrojení také otázky Blízkého Východu, Severní Koreje a dalších případů porušování
Smlouvy a také univerzální platnost bezpečnostních záruk IAEA. Závěrečný dokument
pak obsahoval především neodvolatelný závazek jaderných států dosáhnout úplné
eliminace svých jaderných arzenálů v rámci procesu jaderného odzbrojení, které bylo
součástí tzv. "Třinácti praktických kroků" ("Thirteen Practical Steps") s cílem postupné
implementace článku VI Smlouvy NPT. Přijetí tohoto dokumentu, resp. tohoto závazku,
bylo výsledkem tlaku tzv. "Koalice pro novou agendu"316 ("New Agenda Coalition",
NAC) na jaderné státy. "Třináct praktických kroků" je dokument, resp. seznam opatření,
který zavazuje především jaderné státy k závazkům a ke krokům, jež by měly aktivně
přispět k procesu jaderného odzbrojení317.
315

Simpson, J.: The Nuclear Landscape in 2004: Past Present and Future, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 3, June 2004.
316
"New Agenda Coalition", NAC. Jednalo se o skupinu sedmi nejaderných států, konkrétně Brazílie,
Egypta, Irska, Mexika, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky a Švédska. Viz také NPT Briefing Book,
The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 2008 Edition.
317
Jedná se o tyto konkrétní kroky, viz např. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological
and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, Krieger,
D., Ong, S.: Back to Basics: Reviving Nuclear Disarmament in the Non-Proliferation Regime, Nuclear Age
Peace Foundation, 2005 a další:
1. Zajistit co nejrychlejší vstup Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT v platnost;
2. Zavést moratorium na pokusné jaderné výbuchy do doby vstupu Smlouvy o úplném zákazu jaderných
zkoušek CTBT v platnost;
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V době přijetí těchto opatření panovala na konferenci velmi pozitivní atmosféra
s ohledem na dosažené výsledky, které byly podpořeny všemi klíčovými státy, a i
celkově se úspěšné završení celé konference, zejména s ohledem na komplikovanější
průběh příprav na základě prodloužení platnosti z roku 1995, jevilo jako mimořádný
úspěch. Slibným signálem bylo i to, že se státy (jak jaderné, tak nejaderné) soustředily na
oblasti, kde bylo možné dosáhnout dohody.
S mírným odstupem již byly výsledky konference přijaty o poznání vlažněji,
protože "nebylo zcela jasné, co se vlastně dohodlo a k čemu se kdo zavázal."318 To se
týkalo především akčních plánů obsažených v závěrečném dokumentu, jejichž vágní
formulace znemožňovaly jednotný výklad, byly tím pádem jen velmi těžko
implementovatelné. Krátce po skončení konference skutečně došlo, v souvislosti se

3. V rámci Konference o odzbrojení dojednat a uzavřít Smlouvu o zákazu výroby jaderného materiálu
pro vojenské účely ("Fissile Material Cut-off Treaty", FMCT);
4. Pokračovat v úsilí o jaderné odzbrojení v rámci Konference o odzbrojení;
5. Implementovat princip neodvolatelnosti, resp. nezrušitelnosti opatření týkajících se jaderného
odzbrojení;
6. Neodvolatelně se zavázat k dosažení úplné eliminace jaderných arzenálů;
7. Dosáhnout vstupu v platnost smlouvy START II, v co nejkratším termínu uzavřít START III a zachovat
a posílit Smlouvu ABM jakožto základního pilíře strategické stability a výchozího bodu pro další
snižování počtu jaderných zbraní;
8. Zkompletovat "Trojstrannou iniciativu" ("Trilateral Initiative") mezi USA, Ruskem a IAEA;
9. Uskutečnit konkrétní kroky, ke kterým se jaderné státy zavázaly v rámci pokračujícího procesu
jaderného odzbrojení, a sice:
− dodatečné jednostranné snižování počtu jaderných zbraní,
− zvýšení transparentnosti s ohledem na kapacity v oblasti jaderných zbraní a pokračování ve
snižování jejich počtu dle článku VI Smlouvy NPT,
− pokračovat ve snižování počtu nestrategických a taktických jaderných zbraní,
− učinit konkrétní schválená opatření vedoucí k dodatečnému snížení operačního statutu jaderných
zbraní,
− snižovat váhu jaderných zbraní v otázkách bezpečnostní politiky jednotlivých států s cílem
minimalizovat riziko jejich použití a umožnit úplné jaderné odzbrojení,
− aktivně zapojit všech pět oficiálních jaderných států, jakmile to bude možné, do procesu
vedoucího v úplné eliminaci jaderných zbraní;
10. Umístit veškerý přebytečný vojenský štěpný materiál z rozebraných jaderných hlavic/zbraní
neodvolatelně pod kontrolu IAEA anebo jiného mezinárodního systému záruk tak, aby se předešlo
opětovnému použití tohoto materiálu k vojenským účelům a výrobě jaderných zbraní;
11. Opakovaně potvrdit konečný cíl procesu odzbrojení ve formě univerzálního a úplného jaderného
odzbrojení pod plnou mezinárodní kontrolou;
12. V rámci posíleného procesu přezkoumávání pravidelně podávat zprávy o naplňování ustanovení
článku IV Smlouvy NPT a akčního plánu navrženého v rámci souboru principů a cílů nešíření
jaderných zbraní a jaderného odzbrojení na konferenci o přezkoumání a prodloužení platnosti NPT
v roce 1995;
13. Vyvinout dodatečné možnosti a kapacity pro verifikaci souladu aktivit jednotlivých států s dohodami
o jaderném odzbrojení.
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změnou americké administrativy a nástupem George W. Bushe, k výraznému oslabení
podpory pro zmíněná opatření. Konkrétně USA vyslovily výhrady k řadě již dojednaných
kroků, konkrétně např. v souvislosti s uzavřením CTBT. USA rovněž vypověděly, resp.
odstoupily od smlouvy ABM319 a namísto ratifikace START II začaly prosazovat
separátní a neformální přístup k jednání s Ruskem o snižování počtu jaderných zbraní,
které by nevyžadovalo ratifikaci START II.
Důležitými body jednání byly také (1) případy pochybností o dodržování dohody
ze strany Iráku a Severní Koreje v souvislosti s jejich spoluprací s IAEA, (2) napětí mezi
Indií a Pákistánem, následující po sérii testů provedených oběma zeměmi v roce 1998320
a konečně (3) pokračující vyhýbavá izraelská politika v otázce přiznání existence, resp.
vlastnictví jaderných zbraní. Otázka Blízkého Východu se objevila i v opětovné výzvě
k přijetí konkrétních opatření vedoucích k vytvoření "zóny bez jaderných zbraní a dalších
zbraní hromadného ničení" na Blízkém Východě, přičemž oslovené státy měly do roku
2005 podniknout v této oblasti rozhodné kroky. V souvislosti s počtem států, které byly
signatáři Smlouvy NPT, sílily rovněž snahy o dosažení její univerzální platnosti a zbylé
čtyři státy (v té době Izrael, Indie, Pákistán a Kuba) byly přímo vyzvány, aby se
ke Smlouvě připojily321.
Konference se věnovala i procedurálním otázkám týkajícím se zejména
zefektivnění procesu dohledu nad plněním závazků a samotných konferencí
o přezkoumání. Byla posílena role přípravného výboru, který měl předjednat všechny
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NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition, str. 22.
319
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020613-9.html
320
Konference tyto pokusné výbuchy odsoudila jakožto "přímou a jednoznačnou provokaci", která výrazně
destabilizuje celou oblast jižní Asie. Indie a Pákistán navíc "…nemohou počítat s tím, že těmito či
podobnými aktivitami lze získat statut jaderných států či jiné privilegované postavení." NPT Briefing
Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 2008
Edition, str. 21. Toto vyjádření lze považovat za velmi nešťastné, protože přímo zmiňuje privilegovanost
jaderných států, která je již od podpisu smlouvy NPT trnem v oku mnoha nejaderným státům či státům, jež
měly jaderné ambice.
321
Prozatím tak učinila pouze Kuba, a sice na podzim 2002. Izrael, Indie a Pákistán nadále zůstávají mimo
NPT. Zejména v případě Indie a Pákistánu je situace o to složitější, že tyto dva státy jsou de facto státy
jadernými a na tomto statutu si velmi zakládají. Přistoupit ke Smlouvě NPT by však tyto státy mohly za
současných podmínek pouze jako státy nejaderné, což je pro ně samozřejmě nepřijatelné. NPT Briefing
Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 2008
Edition.
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důležité záležitosti, jimiž se měla konference zabývat, a pokusit se v nich dosáhnout
konsenzu, který by samotná konference poté mohla jednoduše schválit322.
Konference o přezkoumání Smlouvy NPT v roce 2005
Sedmá konference o přezkoumání Smlouvy NPT v roce 2005 skončila oproti té
předchozí otevřeným fiaskem a nevedla k jedinému významnému rozhodnutí. Celý
průběh konference byl charakterizován hlubokými propastmi v postojích jednotlivých
skupin států, ať už se jednalo o státy západní, východní či nezúčastněné323, nebo státy
jaderné a nejaderné324.
Jedním z možných důvodů neúspěchu konference mohou být i velmi ambiciózní
cíle, které si tato konference kladla. Zaměřovala se totiž na hledání řešení nejpalčivějších
problémů, které se za dobu 35 let existence Smlouvy NPT nahromadily. Jako již tradičně
se jednalo (1) o otázky porušování Smlouvy (Irán, Severní Korea), (2) možnosti
odstoupení od Smlouvy, (3) jaderný terorismus a role nestátních aktérů při šíření
jaderných zbraní, (4) existence utajované sítě dodavatelů jaderného materiálu, (5)
bezpečnostní záruky ze strany jaderných států, (6) jaderné odzbrojení a zajištění
výhradně mírového využití jaderné energie, (7) otázky cyklu jaderného paliva a (8)
kontrolních a donucovacích mechanismů v rámci Smlouvy. Tyto problémy se vyřešit
nepodařilo a rovněž způsob, jakým samotná konference probíhala a jak se snažila nalézt
odpovědi na jednotlivé otázky, vyvolal dohady o dalším smyslu existence režimu
nešíření jaderných zbraní, zvláště v případě, že by i následující konference v roce 2010
skončila obdobným výsledkem.
Mezinárodní společenství nedokázalo najít mechanismy v jednání se zbylými
třemi státy, které Smlouvy NPT nepodepsaly a které přitom vlastní jaderné zbraně, tedy
Izrael, Indie a Pákistán. Nedokázalo ani přesvědčivě, resp. rozhodně reagovat
322

NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition.
323
Západní státy jsou obvykle označovány jako WEOG (Western Group and Others), východní státy jsou
označovány jako Eastern Group a státy neutrální a nezúčastněné jsou označovány jako NAM.
324
První velkou překážkou, která předznamenala průběh konference, byly již procedurální přípravy a
úspěšné pokusy USA blokovat jednání o jaderném odzbrojení na základě dohod uzavřených na
konferencích v letech 1995 a 2000. Neutrální a nezúčastněné státy nebyly ochotny na toto jednání ze strany
Spojených států přistoupit, což vedlo ke zdržením, která již nebylo možno nahradit. Viz také NPT Briefing
Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 2008
Edition.
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na bezprecedentní odstoupení KLDR od Smlouvy v roce 2003. Nečinnost, která po
ohlášení tohoto kroku následovala, by se dala srovnat s "chladným přijetím existence
dalšího de facto jaderného státu mimo smlouvu NPT"325. V souvislosti s některými fakty,
která se mezi lety 2000 a 2005 dostala na povrch, se zvýšily i obavy, že některé
nejaderné státy, jako např. Irák, Írán, KLDR či Libye, měly nebo mají utajený program
vývoje či výroby jaderných zbraní, o kterém mezinárodní společenství nevědělo. Zvýšily
se i obavy z možnosti, že by se jaderných zbraní mohli zmocnit teroristé, zejména
v souvislosti s odhalením aktivit skupiny kolem A.Q.Khana326,327. Za znepokojivé rovněž
mnohé státy považují přetrvávající nerovnoprávné postavení jaderných a nejaderných
států, a to nejen v otázce statutu, ale především v otázce plnění závazků týkajících se
odzbrojení, v jehož rámci dochází pouze k minimálním pokrokům.
Odpovědí na tyto výzvy byla nová opatření, z nichž některá se však ukázala být
velmi kontroverzní a vyvolala diskuse o možném zpochybnění "nezcizitelného práva"
jednotlivých států využívat jaderné energie k mírovým účelům328. Celkově lze sedmou
konferenci o přezkoumání NPT považovat za promarněnou příležitost k vyřešení
dlouhotrvajících sporů. Jejím přínosem však paradoxně může být to, že odhalila skutečný
stav věcí, včetně neschopnosti zajistit plnění Smlouvy NPT a efektivně zabránit státům
v odstoupení od ní329.
Vývoj po roce 2005
Po neúspěchu konference v roce 2005 bylo jasné, že příprava v pořadí již osmé
konference o přezkoumání Smlouvy NPT bude mimořádně složitá, což se také projevilo.
Naplno se rozproudila debata ohledně významu, resp. závaznosti výše zmíněných
"Třinácti praktických kroků" k jadernému odzbrojení, které se staly součástí závěrečného
dokumentu konference v roce 2000. Zatímco jaderné státy jej považovaly pouze
za (nezávazné) stanovení konečných cílů v rámci jaderného odzbrojení, nejaderné státy

325

Müller, H.: The 2005 NPT Review Conference: Reasons and Consequences of Failure and Options for
Repair, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 31, August 2005.
326
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/pakistan/khan.htm
327
Podíl na tom měl samozřejmě větší strach z terorismu po 11. září a celosvětový boj proti tomuto
fenoménu.
328
Müller, H.: The 2005 NPT Review Conference: Reasons and Consequences of Failure and Options for
Repair, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 31, August 2005.
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jej interpretovaly jako jasný závazek jaderných států k dosažení těchto cílů. Debata se tak
týkala významu a stupně závaznosti těchto a obdobných prohlášení také do budoucna330.
Otázky, kterými se zabývaly přípravné výbory v letech 2007 a 2008 byly velmi
podobné těm, jimiž se zabývala konference v roce 2005 a ani v tomto případě se
prozatím nepodařilo najít uspokojivé řešení. S velkým očekáváním je však spjat nástup
nové americké administrativy prezidenta Obamy a s ním spojený posun v postoji
Spojených států k některým důležitým otázkám včetně vztahu k Íránu a jadernému
odzbrojení.

B.3.4 Význam Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a její přínos
Smlouva o nešíření jaderných zbraní byla bezesporu velmi významným krokem
v rámci regulace jaderného zbrojení a ačkoli má množství nedostatků, lze její přínos
hodnotit celkově kladně331. Ve své době, tedy v době naplno probíhající studené války,
bylo uzavření Smlouvy NPT úspěchem, i když šlo o významný kompromis, zejména
mezi jadernými a nejadernými státy. Prakticky celou historii Smlouvy pak provázejí
pochybnosti o její udržitelnosti, resp. o udržitelnosti režimu, který zavádí332. Navzdory
všem pochybám však byla Smlouva přijata, vstoupila v platnost a tato platnost byla
v roce 1995 prodloužena na neurčito.
Některá fakta hovořící pro pozitivní hodnocení Smlouvy NPT
Základním argumentem pro kladné hodnocení smlouvy NPT je to, že se
nevyplnila očekávání o šíření jaderných zbraní navzdory existenci této Smlouvy. Některé

329

Viz také např. European Union common approach, Withdrawal from the Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons, Working Paper, NPT/CONF.2005/WP.32, New York, 2-27 May 2005
330
NPT Briefing Book, The Mountbatten Centre for International Studies, Center for Nonproliferation
Studies, 2008 Edition, str. 30.
331
Důležitostí přínosu Smlouvy NPT se detailně zabývá např. publikace Walsh, J.: Learning from Past
Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 41, September 2006, která zmiňuje i rizika nedostatečného ocenění tohoto
přínosu.
332
Některé názory byly vyloženě skeptické: "Tato smlouva se svým způsobem jeví jako popření dějin. Ve
všech případech, kdy lidé měli nebo si byli schopni opatřit potřebné znalosti a zdroje, docházelo k pokroku
prostřednictvím evoluce či revoluce, a to jak v oblasti průmyslu a dopravy, tak i v oblasti vojenské. Vývoj
šel jednoznačně od manuální práce k práci zastávané stroji, od plachetnic k parníkům, od vozů tažených
dobytkem k letadlům a od dřevěného klacku ke střelným zbraním a bombám." Australian Doubts on the
Treaty, Quadrant, 12:53 (May-June 1968), p. 31. Citováno v: Walsh, J.: Learning from Past Success: The
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státy (Izrael, Indie, Pákistán a zřejmě i KLDR) jaderné zbraně získaly, nicméně
předpovídané číslo bylo výrazně vyšší333. Generální ředitel IAEA koncem 60. let
dokonce předpovídal, že "…pokud se úsilí o nešíření jaderných zbraní nezvýší, mohlo by
jaderné zbraně vlastnit během 10 až 20 let až 30 států."334 O pozitivním přínosu
Smlouvy NPT vypovídají i tři následující fakta: (1) rychlost šíření jaderných zbraní se po
přijetí NPT Smlouvy zpomalila, (2) jaderné zbraně ve skutečnosti získal pouze nepatrný
zlomek států, které o získání těchto zbraní v určitém momentu uvažovaly335, a (3) stále
menší počet států má zájem na tom získat jaderné zbraně336. O příčinné souvislosti mezi
těmito třemi skutečnostmi a uzavřením Smlouvy NPT lze jen těžko pochybovat, i když je
tato souvislost pouze nepřímá, protože je velmi obtížné oddělit Smlouvu NPT od
ostatních událostí337.
Vliv existence Smlouvy NPT je možné demonstrovat i na chování jednotlivých
států, zejména pak těch, které si zpočátku chtěly uchovat možnost získat jaderné zbraně.
Pokud by tyto státy chtěly získat jadernou technologii k mírovým účelům, bylo by
nejschůdnější cestou přistoupení ke Smlouvě NPT, což už však neplatilo o využití
jaderné technologie pro vojenské účely. Lze tak říci, že státy chápaly Smlouvu jako
účinný prostředek proti šíření jaderných zbraní.

NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass Destruction Commission,
Working paper no. 41, September 2006, str. 7.
333
Na tomto panovala v literatuře vzácná shoda, protože "…téměř všechny předpovědi ohledně šíření
jaderných zbraní se prozatím ukázaly být jako příliš pesimistické." George H. Quester, The Statistical "n"
of "nth" Nuclear Weapons States, Journal of Conflict Resolution, 27:1 (March 1983), p. 167. Citováno v:
334
Obdobně se vyjádřil i prezident Kennedy při obhajobě Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek
LTBT počátkem 60. let. Viz Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the
Russians, Stanford University Press, Stanford, California, 1992. V porovnání s tímto výrokem lze Smlouvu
NPT považovat právě za výsledek onoho zvýšeného úsilí. Z tohoto pohledu lze pak existující režim
nešíření jaderných zbraní označit jako výrazný úspěch. Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT
and the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass Destruction Commission,
Working paper no. 41, September 2006, str. 9.
335
Výčet států, které se vzdaly jaderných zbraní nebo jaderného programu a staly se státy nejadernými,
mluví jednoznačně: Argentina, Austrálie, Bělorusko, Brazílie, Kanada, Egypt, Německo, Řecko, Indonésie,
Irák, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Libye, Norsko, Rumunsko, Jižní Korea, Jihoafrická republika,
Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina a bývalá Jugoslávie.
336
Počet států, které mají zájem získat jaderné zbraně, je v současnosti dokonce nejnižší od konce 2.
světové války. Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation,
Harvard University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
337
Někteří skeptici rovněž argumentují statistickou nevýznamností vzoru jaderných států, což je vzhledem
k cíli Smlouvy NPT naprosto lichý argument, protože je to právě hlavní cíl NPT zabránit šíření jaderných
zbraní a udržení počet jaderných států.
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U většiny států, které měly jaderné ambice, ale později se jich vzdaly a
přistoupily k NPT, lze rovněž pozorovat významnou změnu v chování. Zatímco před
přistoupením ke Smlouvě byly zaznamenávány četné aktivity podporující získání
jaderných zbraní, po přistoupení ke Smlouvě tyto aktivity vymizely. Příkladem zde
mohou být Austrálie, Egypt, Itálie, Kanada, Německo či Švédsko338.
Další významnou změnou, kterou lze alespoň částečně připisovat existenci
Smlouvy NPT, je změna myšlení jednotlivých států (především těch nejaderných)
týkající se jaderných zbraní. Ještě v 50. a 60. letech 20. století byly jaderné zbraně
pokládány za něco, co by většina (alespoň průmyslově vyspělých) států využila v rámci
své vojenské strategie. Zároveň se otevřeně předpokládalo, že taktické jaderné zbraně by
mohly být využity v lokálních válkách. Naproti tomu dnes jsou státy pokoušející se
získat jaderné zbraně nebo jiné zbraně hromadného ničení nazývány "lotrovskými" státy
("rogue states") a jsou vystaveny obrovskému (i když v praxi prozatím bezzubému) tlaku
mezinárodního společenství. Změna ve vnímání jaderných zbraní a nebezpečí jejich
šíření se pod vlivem Smlouvy NPT výrazně změnila, zatím bohužel jen pro nejaderné
státy. Stále silnější tabuizace jaderných zbraní v souvislosti nejen se Smlouvou NPT je
však zcela zřejmá.
Úspěchem smlouvy NPT je rovněž počet jejích signatářů, který se prozatím
zastavil na čísle 189, a nezahrnuje tak de facto pouze čtyři státy, které však na druhou
stranu režim nešíření jaderných zbraní významně narušují (Izrael, Indie, Pákistán a
Severní Korea). Stát se signatářem Smlouvy NPT sice nemusí znamenat automatickou
změnu chování daného státu, pokud neměl jaderné ambice. Tento stát však musí
poskytnout záruky požadované ze strany IAEA, které jsou neustále zpřísňovány339.
338
V případě Austrálie došlo mezi lety 1954 a 1970 ke 24 rozhodnutím podporujícím získání jaderných
zbraní oproti 8 rozhodnutím podporujícím zřeknutí se jaderných zbraní. Od roku 1970, resp. 1973, kdy
Austrálie přistoupila k NPT, do roku 1998 došlo pouze ke třem rozhodnutím potvrzujícím zřeknutí se
jaderných zbraní. Obdobný je i příklad Egypta, kde bylo mezi lety 1954 a 1981 přijato 15 rozhodnutí "pro"
jaderné zbraně a pouze 5 "proti". Od roku 1981, kdy se Egypt připojil k NPT, do roku 1998 je pak tento
poměr 6:1 ve prospěch rozhodnutí proti přijetí jaderných zbraní. Jediné rozhodnutí "pro" jaderné zbraně
přitom stálo v roce 1984 místo tehdejšího ministra obrany. Walsh, J.: Learning from Past Success: The
NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass Destruction Commission,
Working paper no. 41, September 2006, str. 14–16.
339
Ke zpřísňování dochází obvykle v reakci na porušení Smlouvy nebo hrozby jejího porušení. Např.
komplexní systém záruk byl zaveden po úspěšném indickém testování jaderných zbraní v roce 1974 a další
zpřísnění režimu v podobě tzv. Dodatkového protokolu následovalo po odhalení utajovaného iráckého
jaderného programu po skončení první války v Zálivu v roce 1990. Systém tedy sice reagoval až na
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Rovněž vzrůstající role IAEA může být považována za přínos Smlouvy NPT, zvláště
uvážíme-li jednak postavení IAEA ve vztahu k jednotlivým státům a jednak možnost
ovlivnit dění v jednotlivých státech.
Některá fakta hovořící pro negativní hodnocení Smlouvy NPT
Hodnocení však nemůže být jen pozitivní, protože Smlouva NPT má i řadu
nedostatků. Její kritici se většinou opírají alespoň o jeden z následujících argumentů: (1)
přetrvávající existence jaderných států a jejich de facto privilegované postavení, (2)
podvádění některých států v souvislosti s dodržováním závazků daných Smlouvou, (3)
neschopnost Smlouvy reagovat na nové fenomény, zejména mezinárodní terorismus,
nestátní aktéry a černý trh s jadernými technologiemi a (4) nedostatky Smlouvy samotné,
zejména možnost odstoupení od Smlouvy, nedostatečné donucovací mechanismy a další
skuliny, např. co se týče cyklu jaderného paliva a možnosti dvojího využití jaderných
technologií, a tedy možnost velmi rychle převést mírové zařízení na zařízení vojenské.
Pětice jaderných států, které existovaly v době uzavření Smlouvy NPT a které
byly a jsou zároveň stálými členy Rady bezpečnosti, měla od počátku privilegované
postavení. Smlouva samotná však byla interpretována jako výhodný obchod, kdy se
nejaderné státy vzdávají jaderných zbraní, resp. možnosti je získat, za to, že se jich
jaderné státy (dříve či později) vzdají také. K tomu ovšem prozatím nedošlo.
Mezi jednoznačné nedostatky Smlouvy NPT tak lze zařadit právě především
nevyváženost závazků a povinností mezi jadernými a nejadernými státy. Požadavek
nejaderných států na zakotvení přímé souvislosti mezi jejich povinností zřeknutí se
nabývání jaderných zbraní a povinností jaderných států zbavit se svého jaderného
arzenálu není ve Smlouvě jasně obsažen340, což bylo a je doposud jedním z hlavních
zdrojů pnutí mezi těmito dvěma skupinami států341. I přes existenci Smlouvy NPT totiž
pokračovaly takřka bez ustání závody ve zbrojení, které byly v rozporu s duchem této
porušení pravidel, nicméně byl schopen zareagovat poměrně pružně, což opět potvrzuje jeho relevanci. Viz
např. Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
340
Interpretace článku VI Smlouvy je sice jednoznačná co do stanovení cíle, nicméně neříká nic o způsobu
jeho dosažení zejména z časového hlediska.
341
Lze však říci, že závazek k jadernému odzbrojení je jedním ze tří základních pilířů Smlouvy NPT a i
přesto, že není výslovně zakotven v jejím textu, zejména co se týče konkrétního harmonogramu atp. Viz čl.
VI Smlouvy NPT.
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Smlouvy a se závazkem jaderných států k odzbrojení. S koncem studené války sice
závody ve zbrojení ustaly, nicméně k likvidaci zásob jaderných zbraní dochází pouze
velmi pomalu, pokud vůbec342. Rovněž existence de facto jaderných států a regionálních
mocností, které zůstávají mimo režim NPT, představuje velkou slabinu této Smlouvy.
Vzhledem k tomu, že celý režim nešíření jaderných zbraní je postaven na důvěře
v plnění závazků, je pro Smlouvu NPT těžkou ranou každé zjištění o porušení těchto
závazků, ať už k němu dojde zpětně, nebo ne. V této souvislosti se nejčastěji hovoří
o Severní Koreji, Iráku, Íránu a v poslední době také o Libyi a Sýrii. Tyto státy
objektivně své závazky ze Smlouvy NPT porušily, nicméně (zřejmě s výjimkou Severní
Koreje) se jim nepodařilo jaderné zbraně získat. Jak vyšlo najevo343, irácký režim se
vývoje jaderných zbraní vzdal z obavy před inspekcemi IAEA, které jej objevily až
později, a velmi obdobná situace se odehrála v Libyi. Severní Korea, která své úsilí
dotáhla "nejdál", rovněž v mezinárodním společenství působí jako odstrašující příklad,
což je patrné zejména z hlediska chování Íránu.
Kritika Smlouvy NPT z hlediska neschopnosti reagovat na fenomény, jakými
jsou terorismus a černý trh s jadernými technologiemi, je zcela oprávněná, nicméně je
třeba vzít v úvahu fakt, že v době jejího uzavření byly tyto fenomény něčím
nemyslitelným. Obranou proti tomu, aby se jaderné zbraně dostaly do rukou teroristů,
může být kromě snižování fyzického počtu jaderných zbraní a počtu jaderných států také
lepší kontrola štěpného materiálu a jaderných technologií v souvislosti se systémem
záruk IAEA. Tyto kontrolní mechanismy však nelze využít v případě státu, který není
signatářem Smlouvy, což je případ Pákistánu a sítě kolem předního jaderného vědce
A.Q.Khana, který jednoznačně profitoval z pákistánského jaderného programu344.
Pravděpodobnost, že by k něčemu podobnému mohlo dojít ve státě, který je signatářem
Smlouvy NPT a uplatňuje systém záruk IAEA, je nesrovnatelně nižší.

342

Je také třeba říci, že snižování počtu jaderných zbraní probíhá především na základě bilaterálních dohod
mezi USA a Ruskem, resp. tehdejším Sovětským svazem a jde tak svým způsobem mimo rámec NPT.
343
Viz Zpráva Iraqi Survey Group. Citováno v Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the
Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working
paper no. 41, September 2006, str. 19.
344
Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
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Celkový přínos Smlouvy NPT – Úspěch či neúspěch?
Základním argumentem pro pozitivní hodnocení přínosu Smlouvy NPT je fakt, že
omezila šíření jaderných zbraní mnohem výrazněji, než byla většina odborníků, včetně
jejích tvůrců, ochotna připustit. Na druhou stranu se však ukázaly i nedokonalosti a
slabiny Smlouvy, zejména co se týče plnění závazků ohledně odzbrojení a dalších
problémů s ním spojených. Vzhledem k cíli Smlouvy NPT, tedy zabránit šíření a
v konečném důsledku použití jaderných zbraní, byla Smlouva prozatím velmi úspěšná a
předčila očekávání. Vzhledem k závažnosti tématu by však jediné porušení tohoto stavu
znamenalo zásadní zvrat v hodnocení. Úspěch v minulosti navíc nezaručuje úspěch do
budoucna, a proto není možné v současné snaze polevit.
Objektivním hodnocením tak může být fakt, že "…je jen velmi těžké si představit,
že bez existence Smlouvy NPT by mohlo být dosaženo lepšího stavu, než jaký existuje
nyní, tedy v situaci, kdy Smlouva NPT existuje"345. Smlouva NPT sice neučinila svět
dokonalým a zcela bezpečným, ale rozhodně výrazně přispěla ke snížení rizika použití
jaderných zbraní.

B.3.5 Problematické otázky a slabiny existujícího režimu nešíření
jaderných zbraní a možnosti jeho reformy
Současný režim nešíření jaderných zbraní není dokonalý a snížení rizika šíření
jaderných zbraní, které přináší, tedy ještě nepředstavuje jeho úplnou eliminaci. Samotný
režim čelí celé řadě výzev, které pramení jednak z nedokonalosti Smlouvy samotné a
jednak ze změn ve vnějším okolí, jež se udály za dobu její existence. Mezi slabiny a
rizika pramenící ze samotného textu Smlouvy, resp. z jeho právní nedokonalosti patří
především otázky spojené s možností odstoupení od Smlouvy (čl. X odst. 2) a otázky
týkající se cyklu jaderného paliva a možného dvojího využití jaderných technologií (čl.
IV)346. Mezi rizika, která přicházejí z vnějšího prostředí, lze pak zařadit existenci de facto
jaderných států, které zůstávají mimo Smlouvu NPT, tedy skutečnost, že platnost režimu
nešíření jaderných zbraní není univerzální, a dále pak porušování závazků ze Smlouvy
345

Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006, str. 24.
346
Snižování počtu jaderných zbraní a úplné jaderné odzbrojení je také zakotveno ve Smlouvě NTP
(alespoň podle převažujícího výkladu čl. VI NPT).
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ze strany jejích signatářů a faktickou absenci donucovacích mechanismů, které by tomuto
mohly zabránit, a další hrozby včetně fenoménu mezinárodního terorismu a nelegálního
obchodu s jaderným materiálem.

B.3.5.1

Univerzalita režimu nešíření jaderných zbraní a možnosti jejího
dosažení

Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT je často uváděna jako příklad téměř
univerzálně platné smlouvy jak v oblasti regulace zbrojení, tak i obecně. Slovo "téměř" je
zde ale nesmírně důležité, protože čtyři výjimky, tedy čtyři státy, které v současné době
stojí mimo režim Smlouvy NPT, významným způsobem narušují efektivitu celého
režimu nešíření jaderných zbraní347. Pro stabilní fungování režimu nešíření jaderných
zbraní je nutné, aby se tyto státy určitým způsobem zapojily, nicméně jejich plné
přistoupení ke smlouvě NPT je za stávajících okolností nemyslitelné348. Navíc
z realistického pohledu není ani možné předpokládat, že by se Izrael, Indie nebo Pákistán
zbavily jaderných zbraní dříve, než tak učiní pět oficiálně uznaných jaderných států349.
Každý z těchto tří států, a samozřejmě rovněž Severní Korea, však vyžaduje
poněkud odlišný přístup, má-li být dosaženo univerzální platnosti režimu NPT350. Izrael
nikdy vlastnictví jaderných zbraní oficiálně nepřiznal, nicméně nepřímé důkazy hovoří
o tom, že vlastní hlavice v počtu desítek či stovek a rovněž dostatek nosičů pro tyto
hlavice351. Prvním krokem v případě Izraele tedy musí být přiznání vlastnictví těchto
zbraní nebo předložení jasného důkazu o opaku. Ani jedno však není pravděpodobné,
347

Izrael, Indie a Pákistán, které Smlouvu NPT nikdy nepodepsaly, a Severní Korea, která od ní v roce
2003 odstoupila. Dalším příkladem je Taiwan, jenž však není obecně uznán a není ani členem OSN,
nicméně na jeho území je uplatňován plnohodnotný systém záruk dle IAEA. Kromě těchto států existuje
ještě několik dalších, které jsou však spíše závislými územími, takže se na ně de facto vztahují závazky
států, k nimž jsou přidruženy. Viz Lodgaard, S.: Making the Non-Proliferation Regime Universal,
Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 7, June 2004, str. 1.
348
Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A
Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and Freedom,
April 2005, str. 38.
349
V případě Izraele se jedná o jakousi pojistku poslední instance proti okolním arabským státům a
v případě Indie a Pákistánu jde o převahu v regionu. Indie navíc na dálku soupeří s Čínou, která je
oficiálním jaderným státem.
350
Lodgaard, S.: Making the Non-Proliferation Regime Universal, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 7, June 2004.
351
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
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protože izraelská vláda se kategoricky brání jakýmkoli jednání na téma jaderných zbraní
a drží se osvědčené politiky "nejednoznačnosti".
Indie a Pákistán naopak na vlastnictví jaderných zbraní postavily své
velmocenské ambice352. Jižní Asie se tak stala z hlediska jaderných zbraní
"nejvýbušnější" oblastí, zejména proto, že obě země otevřeně soupeří a jaderné zbrojení
zde běží na plné obrátky. Vzhledem k jasné definici jaderných států v NPT je zřejmé, že
dle existujícího textu Smlouvy by se Indie a Pákistán mohly připojit pouze jako
nejaderné státy, což obě země svorně odmítají. Změna Smlouvy rovněž nepřichází
v úvahu, zejména proto, že by znovu musela projít kompletním ratifikačním procesem.
Indie a Pákistán zároveň nemohou být oficiálně uznány ani jako jaderné státy, i když o to
oba státy velmi usilují. Důvodem je existence mnoha států, které se ke Smlouvě NPT
připojily pouze s příslibem mezinárodního společenství, že bude zajištěno, že "…žádný
další stát nebude otevřeně uznán jako stát jaderný"353.
Případ Severní Koreje, která byla signatářem a od Smlouvy odstoupila, se tak zdá
relativně jednoduchý a řešitelný, a to i přes všeobecnou nedůvěryhodnost tamního režimu
a opakované porušování závazků ze strany Pchjongjangu354.
Z výše uvedeného plyne, že možností dosažení univerzality režimu NPT není
mnoho. Jednou z možností je přistoupení Izraele, Indie a Pákistánu k dodatečnému
protokolu ke Smlouvě NPT, který by tyto státy zavazoval k obdobnému chování jako
v případě ostatních signatářů Smlouvy355. Týkalo by se to zejména povinností
nenapomáhat dalším státům ve snaze získat jaderné zbraně, podřídit se mezinárodním
pravidlům v oblasti pohybu jaderného materiálu a zavázat se k jadernému odzbrojení.
Doposud nejsou tyto státy vázány žádným z těchto (právních) omezení. Je také třeba
352
Indie úspěšně otestovala jaderné zbraně již v roce 1974 a znovu v roce 1998, kdy ji krátce nato
následoval i Pákistán.
353
Mezi tyto státy patří mimo jiné Alžírsko, Argentina, Brazílie, Japonsko, Jihoafrická republika a Jižní
Korea, přičemž některé z nich měly v minulosti vlastní jaderný program. Viz také Lodgaard, S.: Making
the Non-Proliferation Regime Universal, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 7,
June 2004.
354
Případ Severní Koreje je zajímavý spíše z hlediska porušování závazků v době, kdy země byla
signatářem NPT.
355
Prakticky stejný model aplikovala Francie of roku 1970 až do plného přistoupení ke Slouvě NPT v roce
1992. Viz Lodgaard, S.: Making the Non-Proliferation Regime Universal, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 7, June 2004. Obdobnou myšlenku představují také Avner Cohen a Tom
Graham ve svém díle "An NPT for nonmembers", The Bulletin of the Atomic Scientists, May/June 2004.
Citováno tamtéž.
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pamatovat na to, že tyto závazky se netýkají pouze vlád, ale také soukromých, resp.
nevládních subjektů na jejich území.
Postupným krokem k dosažení tohoto cíle by mohlo být oddělení vojenských a
civilních aktivit a alespoň částečná aplikace bezpečnostních záruk na civilní jaderná
zařízení. Z pěti oficiálních jaderných států se k oddělení vojenských a civilních aktivit
neodhodlala jen Čína. Francie a Velká Británie mají oddělené jaderné aktivity pro mírové
a vojenské účely na základě členství v Euratom a v rámci civilní části se plně podřizují
IAEA a rovněž USA a Rusko přistoupily k tomuto kroku dobrovolně. Obdobný krok
ze strany Indie a Pákistánu by znamenal významné vstřícné gesto, které však není příliš
pravděpodobné356.
Velkou otázkou zůstává, jak dotlačit státy, které nejsou signatáři NPT, k jednání
o jaderném odzbrojení. Nelze očekávat, že by se tak mohlo stát v rámci konferencí NPT
a existujícího režimu nešíření jaderných zbraní, protože v takovém případě by Izrael,
Indie a Pákistán svou účast odřekly, případně by se nemusely cítit zavázány výsledky,
pokud by jich bylo dosaženo v rámci stávajícího režimu NPT357. Jako nejschůdnější cesta
se zde jeví přizvání pouze osmi jaderných států (de iure i de facto, bez KLDR). Odlišný
okruh účastníků takovéto konference by umožnil dosáhnout výsledků bez vazby na NPT,
jejíž závazky by tak zůstaly nedotčeny. Cílem takto definované konference by bylo
dosažení závazku všech zúčastněných stran k přijetí opatření proti šíření jaderných
zbraní, která jsou v souladu s Rezolucí Rady bezpečnosti 1540 z roku 2004358, a případně
také závazku k jadernému odzbrojení, definovanému obdobně jako v čl. VI NPT.
V případě, že by se podařilo všechny čtyři zbývající státy nějakým způsobem do
existujícího režimu NPT zapojit, znamenalo by to významný pokrok, protože veškeré
další výzvy by se mohly řešit univerzálně v rámci tohoto režimu. Rovněž jakékoli
problémy spojené se šířením jaderných zbraní by nevyhnutelně přicházely zevnitř

356

Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A
Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and Freedom,
April 2005.
357
Dean, J.: Reviving the Non-Proliferation Regime, Weapons of Mass Destruction Commission, Working
paper no. 4, June 2004.
358
Častější využití Rady bezpečnosti OSN, která je orgánem vymáhajícím plnění Smlouvy NPT, je také
jedním z možných řešení, nicméně určitou komplikaci by představoval fakt, že pět stávajících oficiálních
jaderných států v ní má stálé místo a právo veta, což vytváří přirozenou nerovnováhu při jednání.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement
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samotného režimu a mohly by být posuzovány jako porušení Smlouvy a podle toho by
mohly být i řešeny. Náklady, resp. následky porušování Smlouvy by se tak pro
potenciální narušitele zvýšily, a to i přesto, že současný systém sankcí a kontrolních,
resp. donucovacích mechanismů je obecně pokládán za slabý, či dokonce velmi slabý359.

B.3.5.2

Případy porušování Smlouvy NPT jednotlivými státy

Porušování závazků ze Smlouvy NPT a velmi omezená schopnost, resp. ochota,
mezinárodního společenství tyto prohřešky potrestat rovněž patří mezi velké slabiny
existujícího režimu NPT. Od roku 1970, tedy od vstupu Smlouvy NPT v platnost, se
jednalo konkrétně o tyto případy, resp. státy: Irák, Libye, Severní Korea a Írán. Zatímco
první dva případy jsou již historií, druhé dva zůstávají velmi aktuální i v roce 2009.
Všechny případy mají společný jeden element, jímž je určitý stupeň izolace daného
režimu, který usiluje o získání jaderných zbraní. Tato izolace, často spojená se sankcemi
či tlakem mezinárodního společenství, způsobila pocit vlastního ohrožení, což ve svém
důsledku vedlo k pokusům o získání jaderných zbraní jakožto odstrašujícího prostředku
před případným útokem zvenčí.
Řešení těchto případů jsou však velmi odlišná vzhledem k rozdílným situacím, v
nichž k porušení závazků došlo. Libye je signatářem NPT od roku 1968, resp. 1975,
nicméně i přes formální plnění požadavků na bezpečnostní záruky měla utajený jaderný
program. Ten byl však na základně zpravodajské činnosti (nikoli na základě monitoringu
IAEA) odhalen360 a diplomatický tlak a hrozba použití síly přiměly režim Muammara
Kaddáfího k ukončení tohoto programu. Dnes je Libye opět členem NPT a v dobré víře
plní své závazky pramenící z režimu nešíření jaderných zbraní.
Diplomatické, resp. nevojenské řešení již nebylo tak úspěšné v případě Iráku,
který byl signatářem NPT od roku 1969 a jehož utajený jaderný program byl odhalen
krátce po skončení první války v Perském zálivu v roce 1991361. Krátce nato byly sice

359

Lodgaard, S.: Making the Non-Proliferation Regime Universal, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 7, June 2004.
360
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
361
Stejně jako v případě Libye existoval v Iráku utajený jaderný program i přesto, že země oficiálně
dodržovala veškeré dohody s IAEA a fungoval zde standardní systém záruk. Příslib plného přiznání
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zavedeny přísnější bezpečnostní kontroly posvěcené Radou bezpečnosti, nicméně irácký
režim se pod vedením Saddáma Husajna opětovně pokoušel tyto snahy sabotovat
(například nepřiznáním programu na obohacování uranu atp.). Zbraně hromadného
ničení, resp. nedostatečné důkazy o tom, že o ně irácky režim neusiluje, resp. že je
nevlastní, byly i záminkou ke druhé válce v Perském zálivu, která začala v roce 2003.
Žádné přímé důkazy se však tentokrát nalézt nepodařilo, nicméně lze předpokládat, že
nový režim, který se v Iráku v posledních letech formuje, nebude o získání zbraní
hromadného ničení usilovat.
Případy Libye a Iráku ukazují, že efektivní odpovědí na porušení závazků
plynoucích z NPT by mohla být procedura vyvolaná automaticky v návaznosti na
porušení Smlouvy362. Je však třeba zdůraznit, že jednotlivé případy porušení jsou velmi
odlišné, dochází k nim za rozdílných okolností a tudíž vyžadují rozdílná řešení. Pevná
definice takovýchto procedur by výrazně omezovala možnost reagovat flexibilně na
konkrétní problémy, nicméně byla by zde alespoň povinnost reagovat, která dnes
neexistuje.
Obavy o vlastní bezpečnost hrály a hrají velmi důležitou roli u dvou aktuálních
případů porušování NPT, tedy Severní Koreje a Íránu. Severní Korea přistoupila k NPT
v roce 1985, deset let po svém jižním sousedovi, a v tom samém roce byly společnou
deklarací zahájeny přípravy na denuklearizaci Korejského poloostrova363. Jakýkoli
pokrok se však zastavil v roce 1993, kdy KLDR poprvé oznámila úmysl odstoupit od
Smlouvy NPT a vypověděla ze země inspektory IAEA. K urovnání došlo sice již v roce
1994, nicméně spolupráce se severokorejským režimem byla od té doby značně
komplikovaná. Po nástupu George W: Bushe364 navíc došlo prakticky ke zmrazení
vztahů mezi těmito dvěma zeměmi, načež se Severní Korea přihlásila ke svému tajnému
programu vývoje jaderných zbraní. V roce 2003 pak došlo k definitivnímu vypovězení
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT, KLDR obnovila provoz v jaderném komplexu

veškerých aktivit v oblasti vývoje a výroby zbraní hromadného ničení byl zároveň jednou z podmínek
zastavení bojů v rámci operace Pouštní bouře.
362
V určitém smyslu by se jednalo o analogii některých procedur existujících v rámci EU.
363
Denuklearizace Korejského poloostrova měla probíhat na základě stejných principů, na jakých jsou
založeny zóny bez jaderných zbraní.
364
A jeho prohlášením, že považuje Severní Koreu za součást "Osy Zla".
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v Jongbjonu a vypověděla ze země pozorovatele IAEA. Od té doby chybí spolehlivé
informace o jejím jaderném programu365.
Možností řešení otázky severokorejského jaderného programu bylo již hodně, ale
všechna prozatím selhala na neochotě především severokorejského režimu k jednání a
k nevyhnutelným ústupkům. Většina z těchto opatření se přitom objevuje již ve zmíněné
společné deklaraci o denuklearizaci Korejského poloostrova z roku 1992 a v rámcové
dohodě, na jejímž základě se KLDR znovu připojila k NPT, z roku 1994. Základním
principem je přitom důvěryhodný a ověřitelný příslib KLDR vzdát se jaderných zbraní (a
dalších zbraní hromadného ničení) výměnou za (stejně důvěryhodné) bezpečnostní
záruky severokorejskému režimu366.
V porovnání se Severní Koreou nedošlo íránské porušování závazků NPT zdaleka
tak daleko a spočívalo, resp. spočívá v tom, že se Írán pokoušel vybudovat zařízení na
obohacování uranu bez vědomí IAEA. To způsobilo obavy ostatních států i přes
opakované ujišťování Teheránu o tom, že toto zařízení má sloužit výhradně jako zdroj
paliva pro budované jaderné elektrárny. Vzhledem k možnosti dvojího využití jaderných
technologií je od mírového k vojenskému využití obohacovaného uranu pouze krůček.
K podezření ohledně úmyslů íránského režimu napovídá i fakt, že některá zařízení a
materiál byly opatřeny ilegálně prostřednictvím sítě A.Q.Khana.

365

KLDR v diplomatických jednáních střídavě ustupuje a vyhrožuje. Za ústupky požaduje především
energetickou a potravinovou pomoc a zmírnění sankcí, které na ni uvalily USA. Nejprve KLDR
vyjednávala pouze s USA. V srpnu 2003 KLDR přistoupila na šestistranná jednání s Jižní Koreou, USA,
Čínou, Japonskem a Ruskem. První kolo se konalo v roce 2002, druhé v únoru 2004, třetí v červnu 2004.
Pokrok zaznamenalo čtvrté kolo (v červenci až září 2005), na kterém se KLDR zavázala zastavit jaderný
program. Páté kolo v listopadu 2005 skončilo bez úspěchu, když KLDR trvala na pozastavení, ale ne
opuštění jaderného programu. V únoru 2005 Pchjongjang poprvé oficiálně oznámil, že má jaderné zbraně.
Svět však nemohl ověřit pravdivost těchto tvrzení.
9. října 2006 KLDR provedla podzemní jadernou zkoušku – poprvé dokázala vlastnictví jaderné zbraně.
Podle zahraničních seizmických měření odpovídala síla jaderné zkoušky výbuchu 550 tun až 1000 tun
trinitrotoluenu (TNT), což je zlomek síly amerických atomových bomb z druhé světové války (až 21.000
tun TNT). Odborníci ale pochybují, že by Severokorejci mohli vyrobit jadernou bombu tak malou a
lehkou, aby ji mohli umístit na raketu při udržení potřebné účinnosti na jadernou hlavici. Zpochybňována
je dále možnost KLDR hlavice dopravit do cíle. KLDR má sice rakety, jejichž dolet může ohrozit nejbližší
sousedy, ale testy mezikontinentálních střel zatím selhaly.
366
"Jednání se Severní Koreou by měla směřovat k důvěryhodné a ověřitelné dohodě, která bude jako
hlavní závazek obsahovat znovupřistoupení KLDR ke Smlouvě NPT a plné zajištění závazků plynoucích
z této Smlouvy, včetně přistoupení k Dodatkovému protokolu z roku Korejského poloostrova, zejména co se
týče zařízení na obohacování uranu, cyklu jaderného paliva v souladu s mezinárodním dohodami a přijetí
Smlouvy CTBT." Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms,
Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 69.
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Příklad Íránu ukazuje některé nedostatky existujícího režimu NPT, zejména
v souvislosti s právem na mírové využití jaderné energie, které Smlouva NPT
nezakazuje, ale podporuje. Z toho rovněž plyne, že pokud státy jednají v souladu s čl. II a
IV Smlouvy, mohou vyvíjet činnosti související s celým cyklem jaderného paliva,
k čemuž se řadí i obohacování uranu na vlastním území367. Obavy pak pramení
z možnosti duálního využití některých technologií, u kterých je především v raných
stádiích velmi těžké rozpoznat, zda budou sloužit mírovým nebo vojenským účelům.
Konkrétně existence zařízení na obohacování uranu dává íránskému režimu možnost
relativně rychle přejít od výroby paliva pro jaderné elektrárny k výrobě jaderných zbraní.
Cílem současných jednání s Íránem je především pozastavení aktivit souvisejících
s obohacováním uranu a opětovné navázání plné spolupráce s IAEA, včetně ratifikace
Dodatkového protokolu. To bylo důležité zejména díky vzrůstajícímu napětí mezi USA a
Íránem v době, kdy byl prezidentem USA George W. Bush, a také z hlediska udržení
rovnováhy v celém regionu Blízkého a Středního Východu. Stejně jako v případě Severní
Koreje by i zde pomohly důvěryhodné záruky jak ze strany Íránu ohledně jeho jaderných
aktivit, tak i ze strany mezinárodního společenství v čele s USA a Izraelem ohledně
vyloučení možnosti "preventivního" útoku na íránská jaderná zařízení.

B.3.5.3

Možnost odstoupení od Smlouvy NPT

Smlouva NPT čl. X v současné době umožňuje jednotlivým státům vystoupit
z režimu nešíření jaderných zbraní, pokud jsou v důsledku ustanovení této Smlouvy
výrazně ohroženy jejich národní zájmy. Kromě možnosti Rezoluce Rady bezpečnosti pak
neexistuje způsob, jak tyto státy volat k zodpovědnosti za případné porušování závazků
před odstoupením od Smlouvy (a de facto i po něm). Tato možnost sice prozatím nastala
jen jednou, v roce 2003, kdy od Smlouvy odstoupila Severní Korea. Neschopnost
mezinárodního společenství jednat, nebo alespoň "vyjádřit znepokojení", však byla
alarmující a vyvolala debatu ohledně udržitelnosti celého systému, zejména v souvislosti
s možností odstoupení Íránu368.
367

Interpretace Smlouvy, která říkala, že pouze jaderné státy by měly mít právo na všechny aktivity
spojené s cyklem jaderného paliva, byla odmítnuta velkou většinou signatářů NPT.
368
Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.

- 148 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

V současném kontextu se jako slabina Smlouvy jeví jednak možnost samotného
odstoupení a jednak pouze tříměsíční lhůta, v jejímž rámci tak lze učinit. Státy, které
mají v rámci svých závazků přístup k jaderným technologiím, tak mohou velmi rychle
přesměrovat toto mírové využití na vojenské. Jednou z možností, jak tomu za současné
situace zabránit, je Rezoluce Rady bezpečnosti na základě kapitoly VII Charty OSN,
která by pod záminkou vážného narušení mezinárodní bezpečnosti mohla fakticky
zablokovat odstoupení státu od NPT, resp. prodloužit lhůtu pro odstoupení např. na 3
roky, což by oběma stranám poskytlo dostatečný prostor pro jednání. Další možností je
znemožnění odstoupení od Smlouvy, pokud nebudou demontována všechna jaderná
zařízení, která daná země během svého členství v NPT získala, a pokud daný stát
uspokojivě nevyřeší osud svých jaderných aktivit, jež by mohly být eventuelně použity
pro vojenské účely. Na nutnosti nějakým způsobem zabránit v možnosti rychlého
odstoupení od Smlouvy NPT se nicméně shoduje drtivá většina jejích signatářů369.
Z historického hlediska však byl čl. X spíše silnou než slabou stránkou Smlouvy
NPT. V době studené války totiž panovaly obavy ze špionáže v souvislosti s činností
IAEA a možnost odstoupení od Smlouvy eliminovala důležitý argument odpůrců této
Smlouvy. Lze tak říci, že v momentě, kdy členství nebylo ani zdaleka tak univerzální,
jako dnes, přispíval čl. X k tomu, že se připojovaly další státy370. V současné situaci, kdy
naopak až na uvedené výjimky všechny státy Smlouvu podepsaly, je však diskuse
o omezení možnosti odstoupení od Smlouvy NPT zcela na místě.

B.3.5.4

Otázky týkající se cyklu jaderného paliva a možného dvojího
využití jaderných technologií

Právo na mírové využití jaderné energie pro všechny státy je jedním
ze základních stavebních kamenů Smlouvy NPT a pro mnoho států je to zároveň
prakticky jediná možnost dosažení energetické nezávislosti. Některé aktivity však mají
dvojí využití a mohou být vedle mírových účelů, tedy výroby jaderné energie, využity
s minimálními úpravami i k výrobě materiálu pro jaderné zbraně. Jedná se zejména

369

Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
370
Dean, J.: Reviving the Non-Proliferation Regime, Weapons of Mass Destruction Commission, Working
paper no. 4, June 2004.
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o obohacování uranu a separaci plutonia371. Smlouva NPT neobsahuje ustanovení, která
by tyto dva typy aktivit oddělovala, což de facto není ani technicky možné, a proto jsou
otázky palivového cyklu horkým tématem v rámci režimu nešíření jaderných zbraní.
Důkazem závažnosti tohoto tématu je i fakt, že všechny čtyři současné "neoficiální"
jaderné státy, tedy Izrael, Indie, Pákistán a KLDR, získaly jaderné zbraně s využitím
technologií původně určených pro mírové účely372.
Hlavní problém spočívá v potenciálně nedostatečné kontrole výroby obohaceného
uranu a plutonia, což jsou prakticky nejnáročnější procesy v rámci využití jaderných
technologií a jejich zvládnutí představuje ve snaze získat jaderné zbraně většinou největší
překážku373. Bezpečnostní záruky IAEA jsou sice zaměřeny právě na kontrolu a
eliminaci rizika pramenícího z těchto aspektů, nicméně tyto záruky nejsou dokonalé.
Existuje zde navíc možnost velmi rychle přeměnit zmíněná zařízení z mírových na
vojenská, např. při odstoupení od Smlouvy NPT nebo i skrytě v rámci utajovaného
jaderného programu374.
Produkce a hromadění štěpného materiálu, který může být použit pro výrobu
zbraní, je jednou z nejproblematičtějších otázek současné podoby režimu nešíření
jaderných zbraní, a to i přesto, že čtyři z pěti oficiálních jaderných států vyhlásily na
produkci tohoto materiálu jednostranná moratoria. Technologii výroby štěpného

371

Plný, resp. kompletní cyklus jaderného paliva obsahuje dvě fáze, u kterých je možné duální využití,
tedy jak pro mírové, tak i pro vojenské účely. Prvním je obohacování uranu, které může sloužit jak
k výrobě jaderného paliva (cca 4% koncentrace), tak i k výrobě vysoce obohaceného uranu použitelného
pro jaderné zbraně (koncentrace vyšší než cca 85%). Druhým je pak zpracování vyhořelého jaderného
paliva, ze kterého je možné separovat plutonium, které je opět využitelné při výrobě jaderných zbraní (ale
také jako jaderné palivo v některých typech reaktorů). Obecně vzato jsou jak palivo do jaderného reaktoru
tak i "produkt" tohoto reaktoru v podobě vyhořelého paliva včetně míry koncentrace radioaktivních
substancí dány především typem reaktoru a také jeho určením (výzkumné reaktory versus jaderněenergetické reaktory). Více k probematice cyklu jaderného paliva viz Scheinman, L.: Article IV of the
NPT: Background, Problems, Some Prospects, Weapons of Mass Destruction Commission, Monterey
Institute, Working paper no. 5, June 2004 nebo rovněž na stránkách Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost (http://www.sujb.cz/?c_id=544).
372
Dle dostupných informací existuje v současné době cca 12–15 států, které mají zařízení pokrývající celý
cyklus jaderného paliva, a cca 40 států, jež mají know-how potřebné k výrobě jaderných zbraní a mohly by
je získat, pokud by chtěly a pokud by měly přístup k potřebnému štěpnému materiálu nebo k zařízení na
jeho výrobu. Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation
Treaty, A Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and
Freedom, April 2005.
373
Právě obavy z íránského zařízení na obohacování uranu a demonstrovaná schopnost KLDR separovat
plutonium (a zřejmě i obohacovat uran) jsou největším zdrojem znepokojení v souvislosti s těmito dvěma
zeměmi.
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materiálu, byť pro mírové účely, však získává stále větší množství nejaderných států.
Dochází tak k hromadění štěpného materiálu, který lze snadno zneužít k výrobě
jaderných zbraní, na místech, která nejsou dostatečně chráněna a zabezpečena, čímž se
zvyšuje

riziko

aktivitami

375

horizontální

proliferace,

zejména

v souvislosti

s teroristickými

.

V současné době existují dva typy návrhů, jak problém týkající se cyklu
jaderného paliva řešit. Prvním typem řešení je několikaleté moratorium na výstavbu
nových zařízení na obohacování uranu a zpracování vyhořelého jaderného paliva, které
by dalo mezinárodnímu společenství dostatek času najít způsob, jakým dostat pod plnou
a účinnou mezinárodní kontrolu všechna existující (a případná nově budovaná) zařízení,
ať se nacházejí kdekoli. Tato zařízení by poté mohla sloužit jako zásoba (banka)
jaderného paliva, na kterou by se mohli obracet za trhem daných podmínek zájemci
o jaderné palivo (mírně obohacený uran)376. Dostupnost tohoto materiálu by mohla
odradit některé státy od vývoje vlastních zařízení na obohacování uranu377.
Druhý typ návrhů je tzv. Globální partnerství v oblasti jaderné energie
(GNEP)378, které počítá pouze s omezeným počtem států, jež produkují jaderné palivo a
"pronajímají" ho ostatním státům, přičemž toto palivo zůstává pod striktní mezinárodní
kontrolou. Producenti by rovněž vyhořelé palivo zpětně odebírali a znovu zpracovávali
tak, aby jej nebylo možné využít k výrobě jaderných zbraní, ale například v nové
generaci výkonnějších reaktorů, které by byly budovány pouze v producentských
státech379. I zde však existují mnohé nevyjasněné otázky, včetně té nejdůležitější, a sice,
zda by obě skupiny států byly ochotny na podobný systém přistoupit.
374

Scheinman, L.: Article IV of the NPT: Background, Problems, Some Prospects, Weapons of Mass
Destruction Commission, Monterey Institute, Working paper no. 5, June 2004.
375
Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A
Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and Freedom,
April 2005.
376
Tyto banky by mohly rovněž využívat "zředěného" jaderného materiálu získaného z rozebraných
jaderných hlavic, což by zároveň přispělo k rychlejšímu odzbrojení. Scheinman, L.: Article IV of the NPT:
Background, Problems, Some Prospects, Weapons of Mass Destruction Commission, Monterey Institute,
Working paper no. 5, June 2004.
377
Není však jasné, kdo by zodpovídal za rozhodnutí, které státy, resp. subjekty jsou oprávněny (mírně)
obohacený uran nakupovat a které ne. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and
Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
378
Global Nuclear Energy Partnership, GNEP
379
De facto by tak šlo o nový kompromis obdobný tomu obsaženému ve Smlouvě NPT. Státy mající
přístup k plnému cyklu jaderného paliva by se tak zavazovaly odebírat vyhořelé palivo od států, které tento
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Výše uvedené návrhy představují potenciální řešení v dlouhém časovém
horizontu a nejsou schopny odpovědět na aktuální problémy spojené s jaderným cyklem
a potažmo nešířením jaderných zbraní. V krátkém časovém horizontu se nabízí řešení
ve formě omezení produkce vysoce obohaceného uranu a separace plutonia, které by
přispěly ke snížení množství těchto materiálů v oběhu a tím pádem i ke snížení rizika
proliferace.
Jaderného paliva se týká i řada dalších iniciativ, zejména pak snahy o větší a
transparentnější mezinárodní kontrolu štěpného materiálu použitelného při výrobě zbraní.
Státy, které jsou schopné vyrábět vysoce obohacený uran a plutonium,by se v rámci
uskutečňování těchto snah měly zavázat k omezení či zastavení této výroby, postupné
přeměně reaktorů na využití (nízko) obohaceného uranu a ke striktnější mezinárodní
kontrole aktivit spojených s cyklem jaderného paliva380.

B.3.5.5

Další existující hrozby pro současný režim nešíření jaderných
zbraní

Kromě výše zmíněných problematických otázek a slabin existujícího režimu
nešíření jaderných zbraní existují i další, kterými jsou zejména jaderný terorismus a
proliferace z nově vzniklých států s jaderným "dědictvím". Přístup k jejich řešení i

přístup nemají, a dále jej zpracovávat. Státy bez přístupu k plnému cyklu jaderného paliva by se naopak
zavazovaly o něj neusilovat, tedy nebudovat zařízení na obohacovnání uranu a separaci plutonia. Weapons
of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction
Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 74–76.
380
Komise pro zbraně hromadného ničení v této souvislosti navrhuje, aby "…všechny státy podpořily
mezinárodní aktivity týkající se transparentnosti a lepší kontroly v oblasti štěpného materiálu použitelného
pro výrobu zbraní hromadného ničení." Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and
Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 78
Obdobné návrhy zaznívají i z dalších institucí, např. (Krieger, D., Ong, S.: Back to Basics: Reviving
Nuclear Disarmament in the Non-Proliferation Regime, Nuclear Age Peace Foundation, 2005):
1. "Vyjednat globální zákaz dalšího zpracovávání/přepracovávání použitého/vyhořelého jaderného
paliva a snížit závislost na jaderné energii prostřednictvím využití energie z obnovitelných zdrojů;
2. Zavést striktní mezinárodní kontrolu zařízení na obohacování uranu a zařízení na separaci plutonia a
zavést univerzální inspekce na místě na všech existujících jaderných zařízeních;
3. Regulovat a skladovat vyhořelé/použité jaderné palivo z reaktorů pod přísnou mezinárodní kontrolou;
4. Učinit Dodatkový protokol IAEA povinným pro všechny státy, včetně států jaderných;
5. Významným způsobem omezit veškerý obchod s jadernými technologiemi a jaderným materiálem a
podřídit ho přísné mezinárodní kontrole."
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samotné vnímání daných hrozeb se, stejně jako u většiny problematických otázek
v oblasti NPT, velmi výrazně liší mezi jednotlivými státy381.
Jaderný terorismus je bezesporu jednou z významných hrozeb v souvislosti
s jadernými zbraněmi. Nejedná se ale o hrozbu "klasického" použití jaderných zbraní, ale
spíše o hrozbu použití tzv. "špinavých bomb", tedy radiologických zbraní nebo sabotáže
jaderných zařízení. Použití jaderných zbraní vlastní výroby je v případě teroristů, resp.
nestátních aktérů velmi málo pravděpodobné382, protože jejich výroba nebo jiné obstarání
je i v dnešních podmínkách velmi obtížné a velmi drahé. I tento nízký stupeň rizika však
vyžaduje ostražitost a přísná bezpečnostní opatření zejména z hlediska fyzické ochrany
jaderného materiálu.
Mezinárodní konvence o potlačování projevů jaderného terorismu byla přijata v
rámci OSN v roce 2005 a již v roce 2006 se k ní připojilo přes 100 členů. Hlavním
bodem této konvence je kriminalizace teroristických činů ve spojení s jadernými
zbraněmi v rámci jednotlivých států a mezinárodní spolupráce při prevenci, odhalování a
potírání této činnosti383. Nedá se předpokládat, že by tato konvence byla všelékem na
problémy jaderného terorismu, představuje však rozhodně krok správným směrem.
Fyzická ochrana, resp. bezpečnost jaderného materiálu se dostala do popředí
zájmu především díky situaci po rozpadu Sovětského svazu a bezpečnosti jeho jaderných
zařízení a také se stoupajícím nebezpečím terorismu jak v rámci snahy získat jaderné
zbraně, tak i s možností provést útoky na (civilní či vojenská) jaderná zařízení. Ačkoli je
ochrana jaderných materiálů v zájmu všech států, byla až donedávna preferována národní
řešení bez účinnější mezinárodní spolupráce. Hlavními pilíři v rámci mezinárodní
spolupráce jsou Konvence o fyzické ochraně jaderného materiálu a Rezoluce Rady

381

Jednotlivých hrozeb i jejich vnímání různými státy si detailně všímá studie: Parrish, S., Potter, W. C.:
Nuclear Threat Perceptions and Nonproliferation Responses: A Comparative Analysis, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 36, August 2005.
382
K výrobě jaderné zbraně jsou v zásadě potřeba dvě věci – zvládnutí jaderné technologie a dostatek
vhodného štěpného materiálu. Zvládnutí jaderné technologie je v tomto případě jednodušší záležitostí, i
když se stále jedná o vysoce komplexní a technicky náročné postupy. Získat dostatek vhodného štěpného
materiálu je totiž ještě mnohem obtížnější, protože vyžaduje prostředky a infrastrukturu, která je obvykle
přístupná jen státům. Parrish, S., Potter, W. C.: Nuclear Threat Perceptions and Nonproliferation
Responses: A Comparative Analysis, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 36,
August 2005.
383
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 84
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bezpečnosti 1540, která požaduje, aby státy na národní úrovni aplikovaly dostatečně
efektivní systém fyzické ochrany jaderného materiálu384.
Mezi hrozby proliferace z nově vzniklých států s jaderným "dědictvím" lze
zařadit především krádeže a pašování jaderného materiálu, který se nacházel či nachází
na území daných států, útěk mozků v podobě špičkových jaderných vědců a jejich možné
nelegální aktivity, tak jak tomu bylo v případě A.Q.Khana, a konečně nebezpečí plynoucí
z vyřazených jaderných zbraní (především jaderných ponorek). Většina těchto hrozeb má
vazbu na Rusko, resp. bývalý Sovětský svaz a jeho satelity, resp. s ním sousedící státy.
Mezi další nebezpečí a hrozby, které je možné v rámci NPT uvažovat, se řadí islámský
fundamentalismus (ve spojení s jadernými ambicemi), vertikální proliferace ve směru
k nestátním aktérům v rámci jednotlivých zemí s jaderným potenciálem, nestabilní
režimy států, které vlastní jaderné zbraně nebo jaderné technologie, a rovněž vazba
jaderných zbraní s ostatními zbraněmi hromadného ničení (biologické a chemické
zbraně)385.

B.3.6 Budoucnost režimu nešíření jaderných zbraní z hlediska
mezinárodní bezpečnosti na počátku 21. století
Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT představuje historický mezník v rámci
kontroly jaderného zbrojení a odzbrojení. Jejími hlavními cíli jsou zamezení rozšiřování
jaderných zbraní a technologií použitelných k jejich výrobě, podpora spolupráce v rámci
mírového využití jaderné energie a postupné dosažení jaderného a později i celkového
odzbrojení. Tato Smlouva zároveň představuje jediný existující právní závazek v rámci
mezinárodní smlouvy pro pětici oficiálních jaderných států, tedy Čínu, Francii, Rusko,
USA a Velkou Británii386. Její podepsání v roce 1968 znamenalo velký úspěch, jenž byl
ještě umocněn množstvím států, které k ní přistoupily. Počet signatářů se prozatím
zastavil na čísle 189, což je zdaleka nejvíce, co kdy bylo v rámci dohod o kontrole
zbrojení, resp. odzbrojení dosaženo. Mimo zůstávají pouze Izrael, Indie, Pákistán a

384

Evseev , V. V.: The Influence of the International Trade of Nuclear Materials and Technologies on the
Nuclear Non-proliferation Regime, Institute for World Economy and International Relations, Russian
Academy of Sciences, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 39, December 2005.
385
Parrish, S., Potter, W. C.: Nuclear Threat Perceptions and Nonproliferation Responses: A Comparative
Analysis, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 36, August 2005
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Severní Korea. Tyto čtyři státy však představují velkou mezeru z hlediska univerzálnosti
režimu nešíření jaderných zbraní.
Samotná Smlouva NPT však zdaleka není dokonalá a není schopna pružně
reagovat na vývoj, který nastal po konci studené války, a zejména pak na rizika, která se
objevila v posledních letech387. Rovněž je třeba připomenout, že se nepodařilo dosáhnout
některých cílů Smlouvy, zejména v souvislosti s jaderným odzbrojením. Kritika Smlouvy
je v současnosti oprávněná i v jiných případech, např. neexistence donucovacích
mechanismů či možnost odstoupit od Smlouvy. Velké znepokojení představují i otázky
spojené s využitím úplného cyklu jaderného paliva nejadernými státy a možnost využití
duálních technologií k výrobě jaderných zbraní. I vzhledem k těmto prokazatelným
slabinám však má Smlouva svůj nesporný přínos388, zejména z hlediska ovlivňování
mínění jednotlivých států a mezinárodního společenství obecně ve vztahu k jaderným
zbraním. Současný režim nešíření jaderných zbraní tak má za sebou množství úspěchů,
ale zejména vzhledem k závažnosti tématu z těchto úspěchů nelze žít věčně. Do popředí
se navíc stále častěji dostávají nedořešené otázky z minulosti a výzvy nového světového
pořádku, na které Smlouva odpovědět neumí (a v současné podobě ani odpovědět
nemůže).
V současnosti (květen 2009) lze za hlavní oblasti potenciálního pnutí označit
rozšiřování jaderných technologií včetně těch s duálním využitím, přímé riziko
proliferace ze strany některých států a nedostatečné snahy jaderných států (de iure i de
facto) učinit kroky vedoucí k jadernému odzbrojení, které narušují základní princip, na
kterém byla Smlouva NPT uzavřena.
Stále více států uvažuje o využití jaderné technologie k výrobě elektřiny a toto
rozšiřování využití jaderné energie bude představovat nápor na kontrolní mechanismy. I
386

Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
387
Dean, J.: Reviving the Non-Proliferation Regime, Weapons of Mass Destruction Commission, Working
paper no. 4, June 2004.
388
Někteří autoři, např. Jim Walsh, považují úspěch Smlouvy za překvapující, protože "v rámci studia
mezinárodních vztahů prakticky každý indikátor od roku 1970 naznačoval, že se jaderné zbraně budou šířit
rychleji, než se tomu skutečně stalo. … Je těžké si představit jinou podobnou smlouvu, která by bez
dostatečných donucovacích mechanismů, slabým systémem verifikace a neschopností odstranit či vyřešit
bezpečnostní rizika, byla tak úspěšná a rozšířená." Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and
the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working
paper no. 41, September 2006, str. 27–28.
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kdyby tyto technologie nezískaly nové státy, budou v těch stávajících budovány další
reaktory a elektrárny, což patrně povede i k rozšíření duálních technologií na
obohacování uranu a zpracování vyhořelého paliva, které mohou být použity k výrobě
jaderných zbraní. Lze tedy očekávat, že tlak na existující režim poroste s rostoucím
množstvím států, které vlastní jaderné technologie, a s fyzickým množstvím jaderných
zařízení. S rozšiřováním jaderných technologií pak bude souviset i riziko přímé
proliferace, ať už v případě zemí, které stojí mimo Smlouvu NPT, tak i obcházením
závazků jejími signatáři389.
V době svého vzniku koncem 60. let 20. století byla Smlouva NPT odrazem
tehdejší doby a řešila především aktuální otázky. Obsahovala nicméně i mechanismy,
díky nimž se mohla vyvíjet spolu s dobou. Mezi tyto mechanismy patří především
pravidelné konference k přezkoumání smlouvy, jež se konají každých pět let a také
původně omezená platnost Smlouvy, která však byla v roce 1995 prodloužena na
neurčito. Pravidelné konference vyhodnocují plnění závazků pramenících ze Smlouvy a
navrhují řešení praktických otázek, což je nezbytné k tomu, aby Smlouva NPT a režim,
který tato Smlouva zakládá, zůstal relevantní a udržitelný i v dalších letech.
Jedním z těchto přínosů byl Dodatkový protokol IAEA, který zpřísňuje
bezpečnostní opatření a systémy záruk v souvislosti s mírovým využitím jaderné energie.
Dalšími byly jednotlivé návrhy na zlepšení fungování celého režimu, např. výše
zmíněných "13 praktických kroků"390 přijatých na Konferenci o přezkoumání Smlouvy
NPT v roce 2000. Řada návrhů přichází i ze sféry nevládních organizací, které se stále
více zapojují do procesu jaderného a všeobecného odzbrojení. Jako všechny návrhy
v oblasti mezinárodních smluv, resp. mezinárodního práva, i tyto návrhy vyžadují
ústupky, resp. gesta dobré vůle ze strany některých států, ke kterým tyto státy zatím
nejsou ochotny přikročit. Důvěryhodnost závazků také zůstává problémem, pokud jsou
tyto závazky zpochybňovány nebo vykládány zcela jiným způsobem, než bylo

389

Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008
390
Viz např. Krieger, D., Ong, S.: Back to Basics: Reviving Nuclear Disarmament in the Non-Proliferation
Regime, Nuclear Age Peace Foundation, 2005, resp. Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to
Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, A Resource Guide, Arms kontrol Association and
Women's Intertaional League for Peace and Freedom, April 2005
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dohodnuto, což se týká např. zmíněných "13 praktických kroků" a závazků v nich
obsažených.
Vyšší míru komplexity v rámci současných jednání přináší rovněž fakt, že
Smlouvu NPT a režim NPT nelze posuzovat izolovaně, ale že je třeba je posuzovat
rovněž v souvislosti se zákazem jaderných zkoušek, resp. přímo Smlouvou CTBT, a dále
s uvažovanými dohodami ohledně zákazu produkce štěpného materiálu použitelného při
výrobě jaderných zbraní (uvažovaná Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT)391,
omezováním a snižováním počtu jaderných zbraní a posilováním role IAEA. Režim
nešíření jaderných zbraní tak dříve či později čeká reforma, která buď umožní komplexní
vyřešení všech zmíněných aspektů, nebo bude znamenat postupný zánik režimu nešíření
jaderných zbraní.

391

Krieger, D., Ong, S.: Back to Basics: Reviving Nuclear Disarmament in the Non-Proliferation Regime,
Nuclear Age Peace Foundation, 2005.
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B.4 Vytváření zón bez jaderných zbraní
Zóna bez jaderných zbraní (Nuclear-Weapon-Free Zone, NWFZ) je jedním
z konkrétních projevů mezinárodního a regionálního úsilí o omezení jaderného zbrojení.
Tato zóna je obvykle definována jako území, v jehož rámci se státy zavázaly vzdát se
výroby, opatřování, vývoje, testování, držení nebo vlastnictví jaderných zbraní.
Mezinárodně právní oporou pro vytváření NWFZ je Článek VII Smlouvy o nešíření
jaderných zbraní (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) z roku 1968, který potvrzuje
právo zemí na uzavírání dohod o vytváření specifických zón bez jaderných zbraní. Toto
právo bylo následně opětovně potvrzeno Generálním shromážděním OSN v roce 1975,
přičemž byla zároveň přijata závazná kritéria, která tyto zóny musí splňovat. Není-li
přitom v dané smlouvě stanoveno jinak, mohou státy náležící do zóny bez jaderných
zbraní využívat jadernou energii k mírovým účelům tak, jak to umožňuje právě Smlouva
NPT392.
Základním principem, na kterém jsou zóny bez jaderných zbraní vytvářeny, je
přímá korelace mezi jaderným odzbrojením a mírem. Jaderné zbraně jsou pro většinu
států přitažlivé zejména pro jejich odstrašující účinek393, nicméně nebezpečí pramenící
z koncentrace těchto zbraní především v potenciálně nestabilních regionech působí právě
opačným směrem a může vést k vytváření křehké "rovnováhy strachu", charakteristické
pro období studené války.

392

V závislosti na možnosti využívat jadernou energii k mírovým účelům lze rozlišovat "zónu bez
jaderných zbraní" (Nuclear-Weapon-Free Zone, NWFZ) a "bezjadernou zónu" (Nuclear-Free Zone, NFZ).
Zatímco zóna bez jadrných zbraní zpravidla dovoluje využití jaderné energie k mírovým účelům,
bezjaderná zóna nedovoluje žádné využití jaderné energie. Viz také Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free
Zones, International Organizations and Nonproliferation Project, Center for Nonproliferation Studies,
Monterey Institute of International Studies, July 1997. Z hlediska striktní aplikace tohoto rozlišení jsou
prakticky všechny níže zmíněné zóny zónami bez jaderných zbraní. Výjimkou jsou pouze Rakousko a
v rámci existujících zón např. Nový Zéland. V následujícím textu se proto bude striktně dodržovat
rozlišování těchto dvou termínů.
393
Shapiro, A.: Nuclear-Weapon-Free Zones: The Solution to Nuclear Disarmament? UN Chronicle,
<http://www.un.org/Pubs/chronicle/2004/webArticles/081204_nwfz.asp> (25.1.2009).
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Cíle obsažené v dohodách o vytváření těchto zón jdou však za hranice "pouhého"
omezování šíření jaderných zbraní394. Nabízejí totiž řešení výše zmíněného
bezpečnostního dilematu tím, že na daném území zakazují jakékoli aktivity spojené
s jaderným zbrojením395. Tím zároveň působí jako "prostředek budování důvěry"396 mezi
navzájem sousedícími státy. Zóny bez jaderných zbraní tak v širším slova smyslu působí
jako prostředek přispívající k regionální bezpečnosti. V současné době existují čtyři
NWFZ, jejichž smlouvy byly ratifikovány (Latinská Amerika a Karibská oblast, oblast
jižního Pacifiku, oblast jihovýchodní Asie a oblast střední Asie). V případě poslední
oblasti, Afriky, byla příslušná Smlouva podepsána již v roce 1996, ovšem zatím nebyla
ratifikována dostatečným počtem států a nevstoupila v platnost. Kromě toho se jaderných
zbraní vzdaly i některé jednotlivé státy397. Za smlouvy svým způsobem podobné
smlouvám o vytváření NWFZ lze považovat i Smlouvu o Antarktidě (1959), Smlouvu
o Vesmíru (1967)398, Smlouvu o mořském dně (1971)399 a také Dohodu o Měsíci
(1979)400.
Zóny bez jaderných zbraní (pokud počítáme i Antarktidu) v současné době
zahrnují více než 110 zemí a přes 50% zemského povrchu (pevniny). I přes jejich
dosavadní nesporný úspěch je však nelze chápat jako cíl sám o sobě, ale spíše jako
"prostředek, resp. postupný krok k pozdějšímu dosažení celosvětového a kompletního
odzbrojení"401.
394

Umebayashi, H.: A Northeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (NEA-NWFZ), Briefing Paper, Peace
Depot & Pacific Campaign for Disarmament and Security, April 2004.
395
Pokud bude mezinárodním společenstvím zaručeno, že v daném regionu nebudou žádným státem
vyvíjeny ani rozmísťovány jaderné zbraně, je limitován i možný pocit ohrožení ostatních států v regionu.
396
Shapiro, A.: Nuclear-Weapon-Free Zones: The Solution to Nuclear Disarmament? UN Chronicle,
<http://www.un.org/Pubs/chronicle/2004/webArticles/081204_nwfz.asp> (25.1.2009)
397
Např. Rakousko, Mongolsko a Nový Zéland (který je ovšem zároveň součástí bezjaderné zóny v jižním
Pacifiku).
398
Treaty on Principles Governing the Activites of States in the Exploration and Use of Outer Space,
including the Moon and other Celestial Bodies, známá rovněž jako "Outer Space Treaty", resp. Smlouva
o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských
těles.
399
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass
Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof, známá též jako "Sea-Bed
Treaty", Smlouva o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a
oceánů a v jeho podzemí.
400
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, známá také jako
"Moon Agreement".
401
Viz Preambule ke Smlouvě z Tlatelolco (Smlouva o zákazu jaderných zbraní v oblasti Latinské
Ameriky a Karibské oblasti, 1967). Je zajímavé, že toto prohlášení se týká všeobecného odzbrojení, nejen
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B.4.1 Historie vytváření zón bez jaderných zbraní
Historie zón bez jaderných zbraní se začala psát v 50. letech 20. století
s postupným vyhrocováním studené války, spojeným zejména s "horkým" konfliktem
v Koreji a také s vývojem ve střední Evropě a zejména s otázkou budoucnosti Německa.
Po Stalinově smrti a XX. sjezdu KSSS let sice docházelo k mírnému politickému
uvolnění, které však nemělo dlouhého trvání. Už v prosinci 1954 přistoupilo NATO
k rozhodnutí o rozmístění taktických jaderných zbraní na území tehdejšího Západního
Německa (NSR), které měly sloužit jako protiváha početní a konvenční převahy SSSR a
jeho satelitů ve střední Evropě. A vzhledem k tomu, že i SSSR vlastnil tento typ zbraní,
bylo prakticky jen otázkou času, kdy k jejich rozmístění přistoupí i Moskva.
V souvislosti s tímto vývojem vystoupil v říjnu 1957 na Valném shromáždění
OSN tehdejší polský ministr zahraničí Adam Rapacki s plánem na vytvoření bezjaderné
zóny ve střední Evropě, která by zahrnovala oba německé státy, Polsko a
Československo. Konkrétní podoba bezjaderné střední Evropy byla (s posvěcením
Moskvy) představena v únoru 1958402. Vzhledem k tehdejší situaci a postojům a
požadavkům velmocí však bylo zřejmé, že tento smělý a ambiciózní plán je alespoň
prozatím odsouzen k nezdaru403.
K určitému oživení jednání o Rapackého plánu sice ještě došlo kolem poloviny
60. let, nicméně polská iniciativa postupně ztratila i tu podporu, kterou zpočátku měla
v rámci Východního bloku. Definitivní tečkou za ním bylo odstavení Rapackého v roce
1968. I když lze říci, že tento plán pravděpodobně nikdy velkou šanci na uskutečnění

tedy jaderného. Lze ovšem předpokládat, že kompletní jaderné odzbrojení by muselo předcházet
odzbrojení celkovému, tj. včetně konvenčních a lehkých zbraní.
402
A znovu byl zopakován v memorandu z 8. května 1958 zaslaném představiteli Sovětského svazu
britskému, francouzskému a americkému velvyslanci v Moskvě.
403
Paradoxně lze říci, že diskuse nad tímto plánem vedly k vyhrocení situace a následným ultimativním
požadavkům sovětského vedení, které následně rozpoutaly čtyři roky trvající berlínskou krizi (1958-1962).
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neměl, zvláště v tak exponované části světa, jakou byla v té době střední Evropa404.
Znamenal však první důležitý krok na cestě k vytváření zón bez jaderných zbraní405.
První úspěšně uzavřenou a ratifikovanou dohodou, která nese znaky dohod
o vytváření zón bez jaderných zbraní, je Smlouva o Antarktidě z roku 1959, která
vstoupila po ratifikaci v platnost v roce 1961. Tato smlouva byla významná zejména
z hlediska toho, že se na ní v době studené války byly s to dohodnout obě supervelmoci a
všechny zúčastněné strany, i když se v ní nejednalo o hustě obydlené, resp. strategicky
významné území. V obdobném duchu se nesly i později uzavřené dohody o zákazu
umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a
v jeho podzemí (Smlouva o mořském dně) a o zásadách činnosti států při výzkumu a
využívání kosmického prostoru (Smlouva o Vesmíru).
První obydlenou oblastí, která se rozhodla pro vytvoření zóny bez jaderných
zbraní, byla v roce 1967 Latinská Amerika a Karibik (Smlouva z Tlatelolco). K tomuto
významnému kroku, který z časového hlediska předcházel uzavření Smlouvy o nešíření
jaderných zbraní NPT406, došlo v atmosféře strachu z rozmisťování jaderných zbraní
v tomto regionu a poznamenané kubánskou krizí v roce 1962. V roce 1968 pak dostalo
vytváření zón bez jaderných zbraní oporu právě ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní,
konkrétně v jejím článku VII a posléze v roce 1975 i v rezoluci Generálního shromáždění
OSN 3472 B407, která definovala zóny bez jaderných zbraní z formálního hlediska.
Smlouva z Tlatelolco zároveň svým způsobem vytyčila standard pro všechny
další zóny bez jaderných zbraní. Každá další vytvořená zóna bez jaderných zbraní šla
v požadavcích na své členy o něco dále. Smlouva z Rarotonga (1985) například
404

Je třeba mít na paměti, že SSSR měl v té době jasnou převahu v konvenčních zbraních, a proto mimo
jiné ".. [p]ro Západ [Rapackého plán] obsahoval až příliš mnoho nejistoty ohledně postavení SRN, pro
Moskvu byl vždycky především propagandistickým nástrojem k dosažení vlastních cílů." Luňák, P.:
Rapackého plán po padesáti letech, Lidové noviny, 3. 10. 2007 <http://www.lidovky.cz/rapackeho-planpo-padesati-letech-dqm/ln_noviny.asp?c=A071003_000046_ln_noviny_sko&klic=221712&mes=071003_0> (25.1.2009)
405
V návaznosti na Rapackého plán byly podobné návrhy představeny i představiteli dalších států, např.
Švédska, Finska, Rumunska nebo Bulharska, nicméně ani tyto snahy nepadly na úrodnou půdu, protože
příliš mnoho zasahovaly do střetu supervelmocí. Nuclear-Weapon-Free Zones (NWFZ) at a Glance,
Nuclear/Ballistic Missile Nonproliferation Factsheet, Arms Control Association, November 2007.
406
OSN se však konceptu vytváření zón bez jaderných zbraní věnovala již v roce 1963, konkrétně
v Rezoluci Valného shromáždění č. 1911 (XVIII) zaměřené na zabránění šíření jaderných zbraní.
407
Rezoluce Generálního shromáždění OSN 3472 B, Viz UN General Assembly Resolution 3472
"Comprehensive study of the Question of Nuclear-Weapon-Free Zones in all its Aspects" 2437th plenary
meeting, 11 December 1975.
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nedovoluje pokusné jaderné výbuchy (byť k mírovým účelům), Smlouva z Bangkoku
nedovoluje transport jaderných zbraní v rámci výsostných území signatářů této Smlouvy
a Smlouva z Pelindaby zakazuje jakýkoli výzkum v oblasti jaderných zbraní.
Vytváření zón bez jaderných zbraní se postupem času stalo jedním ze základních
pilířů kontroly jaderného zbrojení a odzbrojení, což bylo potvrzeno mimo jiné i v roce
1995 na výroční konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní408. Ta znovu
potvrdila význam zón bez jaderných zbraní, jakožto dobrovolných svazků zúčastněných
států, pro vytváření a uchovávání míru a bezpečnosti ve světě. Konference se mimo jiné
také shodla na podpoře vytváření dalších zón bez jaderných zbraní, resp. zón bez zbraní
hromadného ničení, zejména v oblastech zvýšeného politického napětí, jakou je např.
Blízký a Střední Východ, a vyzvala jaderné státy k bezodkladné ratifikaci protokolů
k existujícím a budoucím smlouvám o vytvoření zón bez jaderných zbraní409.

B.4.2 Charakteristika zón bez jaderných zbraní
z mezinárodněprávního hlediska
Zóny bez jaderných zbraní jsou založeny na myšlence dobrovolného zřeknutí se
jaderných zbraní ze strany jednotlivých států nebo (častěji) skupin států. Základem
vytvoření těchto zón je multilaterální mezinárodní smlouva, která zavazuje signatáře
k zákazu výroby, opatřování, vývoje, testování, držení nebo vlastnictví jaderných zbraní.
Z pohledu signatářů i třetích stran (jaderných států) tyto smlouvy zároveň zakazují
transport jaderných zbraní v rámci definovaných zón (zásada nešíření a nerozmisťování
jaderných zbraní)410.
Smlouvy o vytváření zón bez jaderných zbraní dále obsahují deklaraci o zákazu
použití nebo hrozby použití jaderných zbraní proti signatáři smlouvy ze strany jaderných
států411. Každá smlouva za tímto účelem obsahuje právně závazný protokol pro každý
z pěti oficiálně uznaných jaderných států. Tato ustanovení jsou z hlediska významu zón
bez jaderných zbraní zásadní, protože mimo jiné zavazují jaderné státy k respektování
408

"Principles and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament", 1995 Review and
Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, May 11,
1995.
409
Zejména se jedná o Smlouvu z Bangkoku a Smlouvu z Pelindaby.
410
Goldblat, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones: A History and Assessment, Non-prolifaraion Review,
Spring/Summer 1997
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bezjaderného statutu dotčených regionů. Smlouvy o vytvoření zón bez jaderných zbraní
tedy obsahují jak závazky nejaderných států týkající se nešíření a nerozmisťování
jaderných zbraní, tak i požadavky na státy jaderné ve smyslu poskytnutí Negative
Security Assurance412. V případě udělení a vstoupení v platnost těchto záruk ze strany
všech pěti jaderných států se signatářské státy zón bez jaderných zbraní de facto
dostávají pod "právně závazný bezjaderný deštník"413. Důležitým charakteristickým
znakem zón bez jaderných zbraní je organizační, resp. institucionální zajištění plnění
závazků pramenících z těchto smluv.

B.4.2.1

Podmínky pro vytváření zón bez jaderných zbraní

Aby mohly být zóny bez jaderných zbraní oficiálně uznány mezinárodním
společenstvím a závazky všech stran mohly být vymáhány, podléhají tyto zóny poměrně
přísnému souboru pravidel. Tato pravidla vznikla zobecněním ustanovení Smlouvy
z Tlatelolco (1967), která byla v tomto smyslu precedentem, který se mimořádně
osvědčil. Z diskusí spojených rovněž s přijetím Smlouvy NPT v roce 1968 vznikl soubor
základních principů, na jejichž základě měly být zóny bez jaderných zbraní vytvářeny.
Tento soubor by představen na zasedání Generálního shromáždění OSN 8. října 1975 a
obsahoval těchto sedm základních bodů414:
1.

Zóny bez jaderných zbraní mohou být vytvářeny nejen jakožto celé kontinenty
nebo geografické regiony s velkou rozlohou, ale rovněž jako menší skupiny států,
nebo dokonce jakožto jednotlivé země;

2.

Zóny nesmí fakticky obsahovat žádné jaderné zbraně;

3.

Iniciativa pro vytvoření zóny bez jaderných zbraní musí vzejít od států v rámci
daného regionu a účast na vytváření této zóny musí být dobrovolná;

411

Tzv. Negative Security Assurance (NSA), viz kapitola B.4.2.3.
Na druhou stranu je třeba konstatovat, že neexistuje efektivní mechanismus, jak jaderné státy donutit
tento protokol podepsat. I dlouho po konci studené války totiž existují silné národní zájmy bránící těmto
zemím dobrovolně se vzdát některých svých práv a svého do jisté míry privilegovaného postavení.
413
Umebayashi, H.: A Northeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (NEA-NWFZ), Briefing Paper, Peace
Depot & Pacific Campaign for Disarmament and Security, April 2004
<http://www.nautilus.org/napsnet/sr/2005/0566NEANWFZ.pdf> (25.1.2009)
414
"Comprehensive Study on the Question of Nuclear-Weapon-Free Zones in All its Aspects", Special
Report of the Conference on Disarmament, Thirtieth Session, Agenda Item 44, UN General Assembly, of
October 8, 1975.
412
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4.

Členy zóny by se v důsledku zajištění větší efektivnosti jejího fungování měly stát
všechny vojensky významné státy daného regionu (regionální velmoci);

5.

Zóna musí obsahovat účinný systém kontroly k zajištění plnění závazků
vyplývajících z uzavřených smluv;

6.

Ustanovení smlouvy o vytvoření zóny bez jaderných zbraní by měla podporovat
ekonomický a vědecko-technický rozvoj členských států prostřednictvím
mezinárodní spolupráce na mírovém využití jaderné energie;

7.

Smlouva zakládající zónu bez jaderných zbraní by měla být uzavřena na dobu
neurčitou.
Těchto sedm základních požadavků sloužilo jako základ pro další diskuse, a jak

bude zřejmé z rozboru jednotlivých smluv, lze na některé její body v praxi pohlížet
pouze jako na doporučení a státy mohou při uzavírání těchto smluv přistoupit na tvrdší
podmínky. Základní, resp. rámcové požadavky na nově vytvářené zóny bez jaderných
zbraní byly definovány ve výše zmíněné Rezoluci Valného shromáždění OSN 3472 B
(XXX) z 11. listopadu 1975. Přínos této rezoluce spočívá v tom, že jednak formálně
definovala koncept zóny bez jaderných zbraní a také formulovala základní požadavky na
jaderné státy a jejich závazky vůči zónám bez jaderných zbraní a státům, které jsou jejich
součástí. Je třeba konstatovat, že v porovnání s výše uvedenými sedmi body je text
rezoluce minimalistický, omezuje se na základní (kogentní) normy a požadavky a
v některých oblastech nechává státům volné pole působnosti415.
Za zónu bez jaderných zbraní je třeba dle výše uvedené rezoluce považovat
obecně jakoukoli oblast, která byla jakožto zóna bez jaderných zbraní uznána
Generálním shromážděním OSN a v jejímž rámci se příslušná skupina států rozhodla na
základě projevu své svrchovanosti uzavřít smlouvu anebo dohodu, jejímiž základními
prvky jsou:
a) Vyhlášení statutu celkové a úplné absence jaderných zbraní, k němuž se členské
státy dané zóny zavazují, včetně definice procedury přesného (geografického)
vymezení dané zóny;

415

Např. co se týče mírového využití jaderné energie, výzkumu týkajícího se jaderné energie a jaderných
zbraní atp. Více viz rozbor jednotlivých smluv v části B.4.3
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b) Vytvoření systému mezinárodní kontroly a dohledu, který bude garantovat
dodržování závazků pramenících ze statutu uvedeného v bodě (a).
Základní požadavky na jaderné státy a jejich závazky vůči státům tvořícím zónu
bez jaderných zbraní byly definovány poměrně striktně416. V rámci každé zóny bez
jaderných zbraní uznaných Valným shromážděním OSN by všechny jaderné státy měly
potvrdit resp. zdůraznit prostřednictvím formálního a právně závazného mezinárodního
dokumentu (tedy smlouvy, dohody anebo protokolu) následující závazky:
a) Respektovat statut úplné a celkové absence jaderných zbraní ve všech jeho
aspektech definovaný v příslušné smlouvě, resp. dohodě o vytvoření zóny bez
jaderných zbraní;
b) Zdržet se v rámci území definovaného smlouvou, resp. dohodou o vytvoření zóny
bez jaderných zbraní takového jednání, které by mohlo vést k porušení výše
definovaného statutu;
c) Zdržet se použití nebo hrozby použití jaderných zbraní proti státům tvořícím
dotčenou zónu bez jaderných zbraní.
Již v rámci té samé rezoluce však Valné shromáždění OSN uznalo rámcovou
povahu těchto požadavků s tím, že "se netýkají již přijatých rezolucí a odlišná úprava
může být přijata [Valným shromážděním] v rámci jednotlivých případů vytváření zón bez
jaderných zbraní"417. K další precizaci ustanovení týkajících se zakládání zón bez
jaderných zbraní došlo v roce 1978418, přičemž tyto požadavky jsou dodnes považovány
za platné principy vzniku těchto zón:
1.

Vytvoření zóny bez jaderných zbraní může iniciovat jen stát, který se v této zóně
nachází, resp. se nachází v oblasti působnosti této smlouvy;

2.

Zóna bez jaderných zbraní může být vytvořena jen na základě mezinárodně
závazného právního aktu (smlouvy);

416

Právě tyto požadavky na jaderné státy (tj. na Negative Security Assurance) jsou v některých případech
slabým místem smluv o vytváření zón bez jaderných zbraní a konceptu těchto zón obecně. Viz také
kapitola B.4.2.3 a rozbor jednotlivých smluv v kapitole B.4.3.
417
Viz část III. Rezoluce Generálního shromáždění OSN 3472 B, Viz UN General Assembly Resolution
3472 "Comprehensive study of the Question of Nuclear-Weapon-Free Zones in all its Aspects" 2437th
plenary meeting, 11 December 1975.
418
Viz Závěrečný dokument desátého zvláštního zasedání Generálního shromáždění OSN (The Final
Document of the Tenth Special Session of the United Nations General Assembly), které bylo shodou
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3.

Zóna bez jaderných zbraní musí uznat a zajistit úplnou absenci jaderných zbraní
v dané zóně;

4.

V rámci dané zóny bez jaderných zbraní by měl vzniknout verifikační a kontrolní
systém;

5.

Území zóny bez jaderných zbraní, resp. území platnosti smlouvy zakládající tuto
zónu, musí být zcela přesně definováno;

6.

Předpokladem existence zóny bez jaderných zbraní je její schválení a uznání
Valným shromážděním OSN.
Důvodem pro nutnost stanovení jasných pravidel, na základě kterých zóny bez

jaderných zbraní fungují, je možnost kontroly jejich dodržování v rámci mezinárodního
společenství, zejména pak OSN a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).

B.4.2.2

Společné charakteristiky existujících zón bez jaderných zbraní

Díky jasně daným rámcovým kritériím jsou základní charakteristiky smluv
o vytvoření zón bez jaderných zbraní a požadavků, které tyto smlouvy na své signatáře
kladou, v mnoha ohledech podobné a jejich společný základ lze shrnout do následujících
bodů419:
1.

Uznání požadavků na monitorování a kontrolu plnění závazků stanovených danou
smlouvou o vytvoření zóny bez jaderných zbraní ze strany členských států. Toto
uznání spočívá v zajištění plné kontroly veškerého jaderného materiálu, jaderných
zařízení a s nimi spojených aktivit ze strany IAEA a zajištění plného souladu
s bezpečnostními opatřeními stanovenými touto organizací, resp. poskytnutí
dostatečných záruk420;

okolností rovněž Prvním zvláštním zasedáním Generálního shromáždění OSN o odzbrojení (First United
Nations Special Session on Disarmament (UNSSOD I).
419
Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation Project,
Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997, str. 8–9.
420
Specifika těchto kontrolních systému a mechanismů se mohou lišit mezi jednotlivými zónami, nicméně
základním požadavkem na každý stát je plná implementace bezpečnostních mechanismů IAEA a
poskytnutí dostatečných záruk.
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2.

Zóna aplikace dané smlouvy musí být zcela precizně definována a musí zahrnovat
kompletní území (teritorium) všech států, které jsou stranami smlouvy o vytvoření
zóny bez jaderných zbraní421;

3.

Povinnosti, práva, závazky a odpovědnost všech stran smlouvy by měly být jasně
definovány, což se týká jak států tvořících danou zónu bez jaderných zbraní, tak i
jaderných států, které by měly poskytnout signatářům této smlouvy Negative
Security Assurance;

4.

V rámci zóny bez jaderných zbraní by mělo být uznáno právo států, které tvoří
danou zónu, na využití jaderného výzkumu a jaderné technologie k mírovým
účelům a k podpoře spolupráce v rámci ekonomického a sociálního rozvoje422;

5.

Smlouvy o vytvoření zóny bez jaderných zbraní by měly být podepsány na dobu
neurčitou, resp. bez časového omezení.
Na druhou stranu je třeba konstatovat, že "každá ze smluv o vytvoření zóny bez

jaderných zbraní je do značné míry originálem, který je spojen s dobou, ve které
vznikal"423. Mezi podpisem Smlouvy z Tlatelolco, která byla vyjednána během studené
války, a smlouvami z Bangkoku a Pelindaby, které byly dojednány po jejím skončení
v období těsně před uzavřením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), je
propast téměř 30 let a Smlouva ze Semipalatinsku byla uzavřena ještě o dalších deset let
později. Každá z těchto smluv přitom akcentuje poněkud rozdílné aspekty, které jsou
však vždy charakteristické pro dobu uzavření té které smlouvy. V určitém slova smyslu
tak jednotlivé smlouvy představují evoluci zón bez jaderných zbraní a to evoluci zcela
vědomou424, protože v rámci novějších smluv jsou zcela zřetelně patrné nové směry a
nové závazky, které jdou nad rámec smluv uzavřených dříve.
Existující smlouvy o vytváření zón bez jaderných zbraní obsahují čtyři základní
charakteristiky, které mohou sloužit jako základ pro jejich komparativní analýzu. Jedná

421

O upuštění od tohoto požadavku se diskutuje např. v souvislosti s vytvořením zóny bez jaderných zbraní
v severovýchodní Asii, kdy některé návrhy zahrnují i části území jaderných států Číny, Ruska a USA.
422
Státy se však tohoto práva na mírové využití jaderné energie mohou vzdát, jako to udělal např. Nový
Zéland, nebo mimo zóny bez jaderných zbraní Rakousko.
423
Umebayashi, H.: A Northeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (NEA-NWFZ), Briefing Paper, Peace
Depot
&
Pacific
Campaign
for
Disarmament
and
Security,
April
2004.
<http://www.nautilus.org/napsnet/sr/2005/0566NEANWFZ.pdf> (25.1.2009), str. 2.
424
Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation Project,
Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997, str. 9.
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se o (1) základní povinnosti, resp. závazky zúčastněných stran, (2) vymezení území
platnosti smlouvy, (3) mechanismy pro kontrolu a dohled nad dodržováním závazků a (4)
doplňkové protokoly425.
Mezi základní požadavky společné všem smlouvám patří závazek nevyvíjet,
nevyrábět ani jiným způsobem získávat, držet či kontrolovat jaderné zbraně a nedovolit
tuto činnost na svém území třetímu státu426. Všechny smlouvy rovněž zakazují testování
jaderných zbraní, resp. pokusné jaderné výbuchy427. Vymezení území platnosti smluv má
společného jmenovatele v zahrnutí národních teritorií států, které tvoří danou zónu,
včetně pobřežních (výsostných) vod a vzdušného prostoru428. Smlouva z Bangkoku
zahrnuje navíc kontinentální šelf a tzv. exkluzivní ekonomické zóny. Smlouva
z Rarotonga zahrnuje kromě pevniny a pobřežních vod také rozlehlé oblasti Tichého
oceánu. V případě tranzitu (námořního nebo leteckého) přesouvají existující smlouvy,
s výjimkou smlouvy z Tlatelolco, tuto otázku výslovně na úroveň rozhodnutí
jednotlivých států429. Smlouva z Tlatelolco je rovněž jedinou, která žádným způsobem
neřeší, resp. nezakazuje ukládání radioaktivního odpadu430.
Z hlediska kontrolních mechanismů se všechny existující smlouvy opírají v prvé
řadě o bezpečnostní opatření a záruky definované IAEA431 a zároveň doplňují tyto
postupy a záruky vlastními mechanismy a procedurami, které jsou specifické pro každou
jednotlivou zónu. Pro zajištění kontroly dodržování závazků jsou zúčastněné státy
povinny dojednat a uzavřít dohodu o bezpečnostních opatřeních s IAEA, která pokrývá

425
Viz také Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation
Project, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997.
426
Smlouva z Pelindaby navíc speciálně (explicitně) zakazuje hromadění zásob jaderných zbraní, zatímco
v rámci ostatních smluv je tento závazek implicitní a dovoditelný z ostatních ustanovení. Tato smlouva
rovněž explicitně zakazuje rozebírání či ničení jaderných zbraní nebo přeměnu jaderných náloží a zařízení
k jejich výrobě.
427
V případě zóny bez jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibiku a Smlouvy z Tlatelolco, která
v článku 18 dovoluje (za určitých podmínek) jaderné výbuchy pro mírové účely, plyne tento zákaz ze
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), která zakazuje jaderné výbuchy pro mírové účely, a rovněž ze
Smlouvy o kompletním zákazu jaderných zkoušek (CTBT), jejíž článek I zakazuje jakékoli jaderné
výbuchy.
428
Dohoda o přesném geografickém vymezení zóny přitom dle dostupní literatury patřila k nejobtížnějším
bodům jednání.
429
Smlouva z Tlatelolco tuto otázku nezmiňuje vůbec a je tudíž zdrojem možných nejasností.
430
V případě Smlouvy z Bangkoku se jedná o zákaz ukládání radioaktivního odpadu jak na pevnině, tak na
mořském dně, zatímco v případě Smlouvy z Rarotogna se zákaz vztahuje pouze na moře.
431
Jedná se de facto o uplatnění systému záruk IAEA, který musí členové zón bez jaderných zbraní
poskytovat rovněž v souvislosti se závazky plynoucími ze Smlouvy NPT.
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veškerý štěpný materiál na daném území a která dovoluje IAEA provádět rutinní, ad hoc
a speciální inspekce jaderných materiálů a zařízení podléhajících těmto bezpečnostním
opatřením. Tyto kontroly mají především zajistit to, že v rámci zóny nebudou přítomny
žádné jaderné zbraně, resp. ty, které přítomny jsou, jsou odstraňovány v souladu
s uzavřenými dohodami a že aktivity v rámci mírového využití jaderné energie nejsou
zneužívány pro výrobu jaderných zbraní432.

B.4.2.3

Postoj jaderných států a otázka Negative Security Assurances

Respekt jaderných států k vytváření zón bez jaderných zbraní je jedním ze
základních předpokladů fungování těchto zón, bez nějž tyto zóny nemohou efektivně
fungovat. I přes opakovaně deklarovanou podporu vytváření zón bez jaderných zbraní a
fakt, že od skončení studené války uplynulo téměř 20 let, však v současné době není
poskytnutí NSA zdaleka samozřejmostí, protože jaderné státy se jen nerady vzdávají
svých národních zájmů v daných oblastech433.
Zejména USA a částečně i tehdejší SSSR formulovaly své postoje k vytváření
zón bez jaderných zbraní již v období studené války. Obě supervelmoci tehdy
deklarovaly těmto snahám svou obecnou podporu, která ovšem nebyla bezvýhradná.
Spojené státy trvaly zejména na dodržování základních zásad definovaných na poli OSN
a dále na požadavku, aby do vytvářených zón byly vždy zahrnuty lokální mocnosti, a
nedošlo tedy k narušení rovnováhy. Dalšími požadavky byly respektování uzavřených
regionálních a mezinárodních bezpečnostních dohod, které byly založeny na principu
individuální nebo kolektivní sebeobrany garantované Chartou OSN, respektování
mezinárodního práva z hlediska možnosti udělení či zamítnutí povolení k tranzitu a
v neposlední řadě respektování zásad mořského práva týkajících se zejména vnitřních
vod a úžin využívaných pro lodní dopravu434.

432

Goldblat, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones: A History and Assessment, Non-prolifaraion Review,
Spring/Summer 1997. Viz také Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations
and Nonproliferation Project, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International
Studies, July 1997
433
Viz také např. Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Bulletin of
the Atomic Scientists, web edition/online, December 2008. <http://www.thebulletin.org/webedition/features/the-struggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia> (25.1.2009).
434
Některé z těchto požadavků se staly jádry problémů, zejména v případech Smlouvy z Rarotonga,
Smlouvy z Bangkoku a Smlouvy ze Semipalatinsku.
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Sovětský svaz deklaroval v období studené války pouze dvě kritéria pro podporu
zón bez jaderných zbraní, a sice připravenost ostatních jaderných mocností akceptovat a
ctít bezjaderný status daných území a úplnost a konzistentnost závazků všech stran
jednotlivých smluv týkající se toho statutu. V roce 1988 Michail Gorbačov přímo
vytváření zón bez jaderných zbraní podpořil, když prohlásil, že "…[sovětská politika
kontroly zbrojení] podporuje vytváření zón bez jaderných zbraní a poskytne požadované
garance státům, které se na vytváření těchto zón budou podílet."435 Postoj ostatních
oficiálně uznaných jaderných států, tedy Velké Británie, Francie a Číny, k vytváření zón
bez jaderných zbraní nebyl nikdy obecně formulován a tyto státy mají tendenci
postupovat ad hoc v případě jednotlivých smluv436. Kromě těchto prohlášení vydávají
jaderné státy i jednostranná prohlášení týkající se pravidel, za kterých jsou ochotny
použít jaderné zbraně, resp. že nebudou používat jaderné zbraně k útoku, ale pouze
v případě nutné sebeobrany437. Tato možnost je obvykle zdůrazněna v prohlášení
připojeném k podpisu příslušného protokolu438. Možností legality použití či hrozby
použití jaderných zbraní se zabýval i Mezinárodní soudní tribunál, jenž definoval
podmínky tohoto použití, které byly přijaty ze strany členských států zón bez jaderných
zbraní bez výhrad439.
Poskytnutí záruk ze strany jaderných států oblastem vytvářejícím zónu bez
jaderných zbraní je jedním z hlavních požadavků mezinárodního společenství na
efektivní fungování těchto zón. Poskytnutí takto definovaných bezpečnostních záruk
ovšem může být v rozporu se zájmy jaderných států, resp. může dojít k omezení

435

In Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation
Project, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997, str. 8
436
I v tomto případě jsou samozřejmě klíčovým faktorem národní zájmy, které se na rozdíl od USA a
v dobách studené války i Sovětského svazu netýkají celého světa, ale spíše jednotlivých regionů.
437
Viz také Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation
Project, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997, str. 29–
35
438
V případě smlouvy z Tlatelolco např. Spojené státy vydaly následující prohlášení: "…ozbrojený útok ze
strany signatáře [smlouvy o NWFZ], při kterém by tento stát obdržel pomoc ze strany jaderného státu, by
byl považován za porušení povinností členské země NWFZ [ve smyslu nedržet a nepoužít jaderné zbraně a
k jejich držení či použití nepodporovat ostatní]. To znamená, že v případě takovéhoto útoku provedeného
signatářem smlouvy o NWFZ by se Spojené státy necítily vázány závazkem nepoužít jaderné zbraně".
Bunn, G.: The Legal Status of U.S. Security Assurances To Non-Nuclear Weapon States, The
Nonproliferation Review, Spring-Summer 1997, Vol. 4. No.3.
439
International Court of Justice: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion to
the U.N. General Assembly, July 8, 1996.
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některých jejich práv440. To je zřejmě nejpravděpodobnější příčinou chybějících podpisů
a ratifikací ze strany jaderných států v případě Smlouvy z Bangkoku, Smlouvy
z Rarotonga a Smlouvy ze Semipalatinsku.
Jednou z cest, jak si zajistit podporu jaderných států, je jejich zapojení do
vyjednávání o samotné smlouvě zakládající danou zónu bez jaderných zbraní. Tento
postup se osvědčil v případě Smlouvy z Pelindaby, kdy došlo k podpisu ze strany
jaderných států prakticky současně s podpisem samotné smlouvy441. Ani to však nemusí
stačit, jak ukazuje nejnověji Smlouva ze Semipalatinsku, jejímuž vyjednávání i podpisu a
ratifikaci protokolů byly kladeny překážky doprovázené obstrukceni ze strany západních
jaderných mocností442. Na druhou stranu je třeba říci, že neexistuje mechanismus, jak
jaderné státy k poskytnutí NSA donutit či zavázat443.

B.4.3 Existující zóny bez jaderných zbraní a jejich základní
charakteristika
V současné době existuje pět "klasických" zón bez jaderných zbraní (Jižní
Amerika a Karibská oblast, oblast jižního Pacifiku, oblast jihovýchodní Asie, Afrika a
oblast střední Asie) a tři, resp. čtyři, zvláštní oblasti, na které se de facto vztahuje stejný
režim týkající se jaderných zbraní, ale které se netýkají trvale obydlených oblastí
(Antarktida a přilehlé oblasti, Vesmír, včetně Měsíce a dalších vesmírných těles, a
mořské dno a oblasti pod jeho povrchem). Dále pak existují jednostranné právní akty
jednotlivých států, které vedou k vyhlášení těchto států jakožto zón bez jaderných zbraní,
resp. bezjaderných zón (zejména Rakousko a Mongolsko). Charakteristika těchto oblastí
a jim příslušných smluv je náplní následujících subkapitol.

440

Konkrétním příkladem může být pohyb plavidel na jaderný pohon nebo nesoucích jaderné zbraně
v mezinárodních vodách. Tato otázka je ožehavá zejména v souvislosti se smlouvou z Rarotonga a
Smlouvou z Bangkoku.
441
S výjimkou Ruska.
442
Viz také např. Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Bulletin of
the Atomic Scientists, web edition/online, December 2008. <http://www.thebulletin.org/webedition/features/the-struggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia> (25.1.2009).
443
Pětice oficiálně uznaných jaderných států je (nikoli jen shodou okolností) také pěticí stálých členů Rady
bezpečnosti OSN.
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B.4.3.1

Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a
Karibské oblasti – Smlouva z Tlatelolco

Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti z roku
1967 poprvé v historii vyhlásila jednu z obydlených oblastí Země za zónu bez jaderných
zbraní a to bez časového omezení444. První diskuse ohledně omezení jaderného zbrojení
v Jižní Americe přitom proběhly již v roce 1958 na setkání Rady Organizace amerických
států, které se zabývalo možností zakázat výrobu jaderných zbraní nebo jejich nákup od
států, které tyto zbraně vlastnily. Po několika pokusech mezi lety 1958 a 1960 však byla
tato záležitost na čas uložena k ledu445. Impulsem pro oživení těchto debat se staly jednak
Kubánská raketová krize v roce 1962 a také zahájení testování jaderných zbraní na
Sahaře. Rozmisťování sovětských raket na Kubě znamenalo v roce 1962 jednu z horkých
kapitol studené války a naplno se zde projevilo nebezpečí šíření jaderných zbraní. Stejný
efekt měly i francouzské jaderné testy na Sahaře a neskrývané úsilí jihoafrického režimu
o získání jaderných zbraní. Aktivity ohledně vytvoření jihoamerické zóny bez jaderných
zbraní byly vedeny Mexikem, které v roce 1963 získalo pro tento projekt podporu
v Bolívii, Brazílii, Chile a Ekvádoru446.
Samotná smlouva byla uzavřena a podepsána 14. února 1967 v Tlatelolco na
předměstí Mexico City a vstoupila v platnost 25. dubna 1969 po ratifikaci jedenáctým
státem regionu447. Posledním státem regionu, který smlouvu z Tlatelolco podepsal a
ratifikoval, byla Kuba, jež tak učinila v letech 1995448, resp. 2002449. Zóna bez jaderných
zbraní v Latinské Americe a Karibiku dnes zahrnuje všech 33 států regionu a kromě
pevniny i rozsáhlé oblasti Atlantského a Tichého oceánu450.

444

V Preambuli se přitom Smlouva odvolává na řadu rezolucí Valného shromáždění OSN, zejména
Rezoluce 808 (IX) týkající se zákazu jaderných zbraní a jaderného odzbrojení a dále Rezoluce 1911
(XVIII) a 2028 (XX).
445
Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, NTI,
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/tlat.pdf> (25.1.2009).
446
Duchovním otcem projektu byl mexický velvyslanec v Brazílii Alfonso Garcia Robles.
447
Viz podmínky vstupu v platnost definované v článku 27 odst. 3 Smlouvy o zákazu jaderných zbraní
v Latinské Americe a Karibské oblasti. Územní platnost Smlouvy se poté rozšiřovala po ratifikaci dalšími
státy. Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, NTI,
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/tlat.pdf> (25.1.2009).
448
Trvalo tedy téměř 30 let, než byla Smlouva podepsána všemi státy regionu.
449
Spolu s ratifikací Smlouvy z Tlatelolco Kuba zároveň oznámila přistoupení ke Smlouvě o nešíření
jaderných zbraní (NPT).
450
Přesné geografické vymezení územní platnosti smlouvy je uvedeno v jejím čl. 4. odst. 2.
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Základem Smlouvy je závazek využít jaderné energie pouze k mírovým účelům a
z tohoto důvodu v regionu Latinské Ameriky a Karibiku zakázat testování, výrobu a
pořizování jakýchkoli jaderných zbraní v rámci regionu a také jejich přijímání,
skladování, rozmisťování nebo jakoukoli jinou formu držení jaderných zbraní státy, ať už
přímo nebo nepřímo451. Smluvní strany se rovněž zavázaly zdržet se přímé či nepřímé
podpory šíření jaderných zbraní452. Co však Smlouva za určitých okolností dovoluje, jsou
jaderné výbuchy pro mírové účely453, které byly výrazně omezeny až v roce 1970 se
vstupem v platnost Smlouvy NPT454. Definitivně by pak měly být zakázány Smlouvou
CTBT poté, co tato vstoupí v platnost.
Dodržování

závazků

pramenících

ze

Smlouvy

je

vykonáváno

jednak

prostřednictvím multilaterálních nebo bilaterálních dohod s IAEA (zejména co se týče
dodržování bezpečnostních opatření) a také Agenturou pro zákaz jaderných zbraní
v Latinské Americe OPANAL455, což je mezivládní organizace zřízená Smlouvou
z Tlatelolco. Řešení sporů v rámci působnosti Smlouvy resp. její nedodržování řeší
prvoinstančně, resp. v méně závažných případech Generální konference OPANAL,
v závažnějších případech a při přezkumu pak může být celá záležitost postoupena Radě
bezpečnosti či Valnému shromáždění OSN456.
Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti
obsahuje dva dodatečné protokoly. Protokol I zajišťuje aplikaci pravidel dohody ze
strany států mimo území Latinské Ameriky, které však v regionu platnosti Smlouvy mají
svá území, resp. území, za která jsou mezinárodně zodpovědné. Konkrétně se jedná
o Francii, Nizozemsko, Velkou Británii a Spojené státy. Všechny tyto státy Protokol I
podepsaly a ratifikovaly.
Dodatečný protokol II zavazuje jaderné státy k respektování bezjaderného statutu
zóny a zakazuje užití jaderných zbraní nebo hrozby jeho užití ze strany těchto států (tedy

451

Čl. 1 odst. 1 a 2. Smlouvy o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti.
Podpis Smlouvy z Tlatelolco chronologicky předchází podpisu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
(NPT) a proto i toto ustanovení má své opodstatnění.
453
Čl. 18 Smlouvy o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti.
454
Ostatní smlouvy o vytvoření zón bez jaderných zbraní (tedy uzavřené po roce 1970) už obdobné
formulace o povolení jaderných výbuchů pro mírové účely neobsahují.
455
El Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, resp.
Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean
456
Viz čl. 18 Smlouvy.
452
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poskytnutí NSA). Všech pět jaderných států, tedy Čína, Francie, Sovětský svaz, Spojené
státy i Velká Británie přistoupily k tomuto protokolu a ratifikovaly jej (SSSR jako
poslední v roce 1979). Z hlediska ratifikace protokolů lze v porovnání s ostatními zónami
bez jaderných zbraní označit její průběh za hladký.

B.4.3.2

Zóna bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku – Smouva
z Rarotonga

Státy pacifické oblasti byly již od roku velmi citlivé na otázky jaderných zbraní a
k obavám z jejich šíření v této oblasti rovněž přispěl rovněž fakt, že jaderné státy,
především USA, Velká Británie a Francie, v této oblasti prováděly své jaderné testy457.
Negativní reakce vzbuzovalo rovněž ukládání radioaktivního odpadu v regionu, které
hrozilo přerůst v ekologickou katastrofu458. Otázkou vytvoření zóny bez jaderných zbraní
v tomto regionu se poprvé zabývalo Fórum jižního Pacifiku (South Pacific Forum, SPF)
v roce 1975459 a v témž roce byl tento návrh podpořen Valným shromážděním OSN.
Konkrétní návrh na vytvoření Zóny bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku byl
formulován Austrálií na zasedání SPF v roce 1983 a o rok později bylo na Tuvalu
rozhodnuto s definitivní platností o jejím vytvoření v nejkratším možném termínu460.
Finální text smlouvy byl podepsán 6. srpna 1985 v Rarotongu na Cookových ostrovech a
Smlouva vstoupila v platnost 11. prosince 1986461. Smlouvu podepsalo celkem 13 států
regionu a 12 z nich ji prozatím ratifikovalo462. Z geografického hlediska pokrývá
457

Spojené státy provedly v této oblasti (konkrétně na Marshallových ostrovech) mezi lety 1946 a 1966
minimálně 66 jaderných výbuchů jak atmosférických, tak i pod hladinou. Velká Británie testovala jaderné
zbraně mezi lety 1952 a 1957 v australských oblastech Maralinga, Emu Field a Monte Bello Island. Jak
Spojené státy, tak Velká Británie rovněž až do uzavření Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek
(PTBT) v roce 1963 testovaly jaderné zbraně na Vánočních ostrovech. Tato smlouva zavazovala své
signatáře k zákazu testů v atmosféře, pod vodní hladinou a ve Vesmíru. Paradoxně v tom samém roce
zřídila Francie místo pokusných jaderných výbuchů v oblasti atolů Mururoa a Fangataufa (Francouzská
Polynésie), kde pak mezi lety 1966 a 1996 provedla více než 190 pokusných výbuchů, z toho nejméně 40
nad zemí. South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, NTI
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/spnfz.pdf> (25.1.2009)
458
V reakci na pokračující ukládání radioaktivního odpadu v oblasti byla tato činnost ostře odsouzena jak
státy oblasti jižního Pacifiku, tak např. i Japonskem.
459
Na návrh Nového Zélandu, který patřil a patří k největším odpůrcům nejen jaderných zbraní, ale i
jaderné energie jako takové.
460
Viz také závěry 15. zasedání SPF a Preambule ke smlouvě o vytvoření zóny bez jaderných zbraní
v jižním Pacifiku.
461
V souladu s ustanovením Smlouvy se tak stalo po její ratifikaci osmým signatářem (čl. 15 odst. 1).
462
Austrálie, Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Niue, Papua Nová Guinea,
Šalamounovy ostrovy, Tonga (jediná země, která smlouvu zatím neratifikovala), Tuvalu a Západní Samoa.
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působnost smlouvy rozsáhlé oblasti Tichého oceánu463, nicméně její působení se do
značné míry liší de iure a de facto. Zatímco de iure platí přísné podmínky Smlouvy
v celé oblasti její působnosti (včetně mezinárodních vod), její působení de facto je
omezeno víceméně na pevninu a teritoriální vody jednotlivých signatářů464.
V rámci Smlouvy o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku se
signatáři zavazují k tomu, že nebudou vyrábět nebo jinak získávat, vlastnit nebo mít
kontrolu nad výbušnými jadernými zařízeními a to jak v rámci území platnosti Smlouvy,
tak i mimo něj, nebudou vyhledávat ani přijímat pomoc či jinou asistenci při výrobě či
opatřování těchto zařízení a nebudou ve výrobě či získávání jaderných zbraní pomáhat
jiným státům465. Smlouva rovněž detailně upravuje možnosti mírového využití jaderné
energie a zakazuje skladování a testování jaderných zbraní a zařízení a zakazuje ukládání
radioaktivního materiálu466.
Provádění smlouvy je zajištěno systémem reportingu a sdílení informací a
dodržováním bezpečnostních opatření IAEA. Důležitou politickou otázkou v době
projednávání Smlouvy byla rovněž otázka přístupů cizích lodí a letadel, které by mohly
mít na palubě jaderné zbraně, do přístavů a na letiště v rámci zóny. Po dlouhých
diskusích, během kterých se nepodařilo najít kompromis, byla tato otázka ponechána
v jurisdikci jednotlivých států467.
Smlouva o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku obsahuje
celkem tři protokoly. Protokol I se týká zajištění respektování závazků plynoucích ze
Smlouvy státy zodpovídajícími za závislá území v rámci zóny. Francie a Velká Británie

463

Smlouva stanovuje, že stranami Smlouvy se mohou stát také tři závislá území, která se nenacházejí
v hranicích působnosti Smlouvy (Republika Marshallovy ostrovy, Spojené státy Mikronésie a Palau).
V případě, že by se tato území rozhodla ke Smlouvě přistoupit, bude její působnost rozšířena i o tato
území. Viz čl. 12 odst. 3 a Příloha 1 Smlouvy, resp. South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, NTI,
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/spnfz.pdf> (25.1.2009)
464
Goldblat, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones: A History and Assessment, Non-prolifaraion Review,
Spring/Summer 1997.
465
Viz čl. 1 Smlouvy z Rarotonga.
466
Čl. 4 až 7 Smlouvy z Rarotonga.
467
Tato otázka byla politicky, ale i vojensky velmi citlivá, zejména z toho důvodu, že jaderné státy
praktikovaly tzv. NCND policy ("Neither Confirming, Nor Denying"), neboli politiku nepotvrzení a
nevyvrácení přítomnosti jaderných zbraní. Této politiky však využívali i spojenci jaderných států, kteří
praktikovali rozšířené, resp. implikované odstrašení ("extended deterrence"). Umebayashi, H.: A Northeast
Asia Nuclear Weapon-Free Zone (NEA-NWFZ), Briefing Paper, Peace Depot & Pacific Campaign for
Disarmament and Security, April 2004 <http://www.nautilus.org/napsnet/sr/2005/0566NEANWFZ.pdf>
(25.1.2009)
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tento protokol podepsaly a ratifikovaly, Spojené státy jej zatím pouze podepsaly.
Protokol II se týká zdržení se použití či hrozby použití jaderných zbraní ze strany
jaderných států vůči signatářům smlouvy a respektování jejího bezjaderného statutu (tedy
poskytnutí NSA)468. Ratifikace se neobešla bez komplikací, protože Sovětský svaz
původně podepsal tento protokol s výhradou zprošťující ho závazků v případě, že bude
napaden státem, který je signatářem Smlouvy nebo jehož území je součástí Smlouvy.
Později však Sovětský svaz protokol podepsal a ratifikoval bez výhrad, stejně jako
ostatní státy kromě USA, které tento protokol jako jediné doposud neratifikovaly.
Protokol III se týká zákazu testování jaderných zbraní v rámci zóny. Stejně jako
v případě Protokolu II i zde jej všechny jaderné státy podepsaly a všechny s výjimkou
USA i ratifikovaly.

B.4.3.3

Zóna bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii – Smlouva
z Bangkoku

Historie zóny bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii sahá zpět do roku 1971,
kdy pět zakládajících členů organizace ASEAN podepsalo v Kuala Lumpur Deklaraci
o zóně míru, svobody a neutrality (ZOPFAN), která měla zaručit nezasahování do
záležitostí v regionu ze strany velmocí a států mimo tento region469. Prvním významným
počinem v rámci ZOPFAN byla právě snaha o ustanovení zóny bez jaderných zbraní
v jihovýchodní Asii. Nicméně díky (mezinárodně-)politické situaci v regionu v tomto
období tyto snahy nepadly na úrodnou půdu a konkrétní, resp. formální návrhy se dostaly
na stůl až v polovině 80. let470.

468

Toto se týkalo i případných útoků na území jaderných států nacházejících se v rámci zóny.
Tento cíl byl plně v souladu s Deklarací v Bangkoku, kterou byl ASEAN v roce 1967 založen a která
uváděla, že "... státy jihovýchodní Asie sdílejí primární odpovědnost za ekonomickou a sociální stabilitu
v regionu a zajistí jeho mírový rozvoj a jsou rozhodnuty tuto stabilitu a bezpečnost zajistit bez zásahů
zvnějšku tak, aby byly zachovány národní identity v souladu s ideály a přáními lidu." Treaty on the
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, NTI
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/seanwfz.pdf> (25.1.2009) Tato iniciativa byla
nastíněna již v Deklaraci z Kuala Lumpuru (1971) a dále rozpracována v Deklaraci o dohodě ASEAN
v Jakartě (1976).
470
Konkrétně se tak stalo na ministerském zasedání v ASEAN v červenci 1984 v Jakartě, kdy ministři
zahraničí zemí regionu opětovně deklarovali snahu o co nejrychlejší ustavení zóny bez jaderných zbraní
v jihovýchodní Asii. V rámci ZOPFAN pak byla zřízena pracovní skupina, která se měla právě touto
otázkou zabývat a jejíž závěry by měly sloužit jako základ budoucí Smlouvy.
469
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Po zhruba deseti letech příprav a jednání pracovní skupiny ZOPFAN byla
Smlouva zakládající zónu bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii471 podepsána
premiéry všech deseti států regionu v thajském Bangkoku 15. prosince 1995. V souladu
s ustanoveními Smlouvy pak tato vstoupila v platnost 27. března 1997472. V současné
době smlouvu ratifikovalo všech deset členských států473.
Smlouva o vytvoření SAENWFZ v sobě zahrnuje dvě základní kategorie
závazků. První kategorie se týká přímo jaderných zbraní a zakazuje jejich vývoj, výrobu,
pořizování nebo získávání jiným způsobem a dále rozmisťování, testování a použití (ať
už v rámci zóny nebo mimo ni) a vyhledávání asistence či poskytování asistence jiným
státům v těchto činnostech. Smlouva rovněž nedovoluje umožnit tyto činnosti jiným
státům na území zóny474. Druhá kategorie závazků se týká radioaktivního materiálu a
radioaktivního odpadu. Členské státy v této oblasti se zavázaly neukládat radioaktivní
odpad do moře ani jej vypouštět do atmosféry. Ukládání radioaktivního odpadu na
pevnině je dovoleno, ovšem pouze v rámci bezpečnostních opatření a postupů přijatých
IAEA. Ukládání radioaktivního odpadu jinými státy na území zóny je zakázáno zcela.
Smlouva přitom umožňuje využití jaderné energie k mírovým účelům, zejména s cílem
ekonomického a sociálního rozvoje v rámci regionu. Smlouva také zavazuje členské státy
včas informovat o případných jaderných haváriích na jejich území475.
Definice územní zóny, a tedy i platnosti Smlouvy z Bangkoku, se ukázala být
"jablkem sváru" zejména z hlediska reakce jaderných států. Smlouva totiž zahrnuje nejen
území jednotlivých států a jejich teritoriální vody, ale také kontinentální šelf a tzv.
"exkluzivní ekonomické zóny" (Exclusive Economic Zones, EEZ), které se rozprostírají
až do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřeží476.
Provádění smlouvy je stejně jako v případě Smlouvy z Rarotonga zajištěno
systémem reportingu a sdílení informací mezi členskými státy a dodržováním

471

South-East Asia Nuclear-Waepon-Free Zone, SEANWFZ.
Stalo se tak po doručení ratifikačních listin v pořadí sedmým členským státem (čl. 16 odst. 1 Smlouvy),
kterým byla Kambodža.
473
Členskými státy jsou Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodže, Laos, Malajsie, Myanmar (tehdejší
Barma), Singapur, Thajsko a Vietnam.
474
Čl. 3 odst. 1 a 2 Smlouvy z Bangkoku.
475
Čl. 3 odst. 3, resp. čl. 4, resp. čl. 5 Smlouvy z Bangkoku.
476
Díky geografické povaze regionu a jeho poloze mezi Tichým a Indickým oceánem je tato definice
důležitá z hlediska frekventovaných námořních tras.
472
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bezpečnostních opatření IAEA. Umožnění přístupu do přístavů a na letiště lodím, resp.
letadlům, stejně jako umožnění jejich pohybu v teritoriálních vodách, resp. v rámci EEZ
a vzdušného prostoru je ponecháno plně v kompetenci jednotlivých států. Pro dohled nad
plněním ustanovení Smlouvy byla rovněž zřízena Komise pro SAENWFZ, která
koordinuje aktivity v rámci dohledu. Každý členský stát má v případě pochybností
ohledně dodržování Smlouvy právo žádat vysvětlení některých aktivit jiného členského
státu477. V případě, že se nepodaří vyřešit spory mezi členskými státy ve věcech
dodržování ustanovení smlouvy, jsou vyššími instancemi pro rozhodování IAEA,
případně Rada bezpečnosti OSN.
Smlouva z Bangkoku obsahuje jediný protokol, který však vyvolal protest, resp.
námitky jaderných států již před samotným podpisem smlouvy. Protokol se týká
poskytnutí NSA ze strany uznaných jaderných států, tedy záruky nepoužití jaderných
zbraní ani hrozby jejího použití proti státům zóny a také dodržování ustanovení Smlouvy
ze strany jaderných států v rámci území její platnosti478. Jednou ze zásadních námitek
jaderných států je zahrnutí EEZ a kontinentálního šelfu do oblasti platnosti Smlouvy,
který je dle stanoviska USA v rozporu s volným pohybem v mezinárodních vodách,
zakotveném v ustanoveních Konvence OSN o mořském právu (UNCLOS). Další
významnou

námitkou

bylo

nejasné vymezení

kontinentálního

šelfu,

zejména

v Jihočínském moři, které vytvářelo nejasnosti ohledně územní platnosti Smlouvy, a tedy
i jejího protokolu. Nejasná byla z pohledu jaderných států také právní závaznost NSA
zakotvených v protokolu a údajná nejasnost ustanovení o přístupu do přístavů pro lodě
nesoucí jaderné zbraně479. Uvedené námitky měly a mají za následek to, že rotokol dosud
nebyl podepsán ani jedním jaderným státem.

B.4.3.4

Zóna bez jaderných zbraní v Africe – Smlouva z Pelindaby

První rezoluce Valného shromáždění OSN vyzývající k zachování Afriky jakožto
bezjaderného pásma byla schválena již v roce 1961, krátce poté, co byly na Sahaře
zahájeny zkoušky v rámci francouzského jaderného programu. V návaznosti na tuto
477

Čl. 8 až 14 Smlouvy z Bangkoku.
Čl. 1 a 2 Protokolu ke Smlouvě z Bangkoku.
479
Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, NTI
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/seanwfz.pdf> (25.1.2009).
478
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deklaraci

vydala

tehdejší

Organizace

africké

jednoty

(OAU480)

Deklaraci

o denuklearizaci Afriky, která posléze získala i posvěcení Valného shromáždění OSN481.
Po odmlce v 80. letech vytvořily OSN a OAU společnou expertní skupinu, která
měla vypracovat návrh Smlouvy o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v Africe. Jednání
byla dlouho komplikována především jaderným programem Jihoafrické republiky, která
byla jediným státem s technologickou kapacitou vyrábět jaderné zbraně na tomto
kontinentu. V roce 1991 však Jihoafrická republika od těchto aktivit upustila, což bylo
stvrzeno jejím přistoupením ke Smlouvě NPT. Po třech letech a několika kolech jednání
byl v roce 1994 hotov a předložen první návrh Smlouvy. Finalizace pak proběhla v roce
1995482 a Smlouva byla slavnostně podepsána 11. dubna 1996 v Káhiře. Signatáři bylo
celkem 47 států z celkových 53, které se v oblasti platnosti Smlouvy nacházely.
V současné době Smlouvu podepsalo celkem 51 států a ratifikovalo 26 států. Samotná
Smlouva však ještě nevstoupila v platnost, protože tento krok vyžaduje ratifikaci alespoň
28 členskými státy. Pozitivním krokem v rámci celosvětového uvolnění po konci studené
války byl i fakt, že Smlouvu, resp. její protokoly podepsaly zároveň i všechny jaderné
státy s výjimkou Ruska483.
Základem Smlouvy je kompletní zřeknutí se jaderných zbraní ze strany afrických
států, které spočívalo především v zákazu výzkumu týkajícího se jaderných zbraní, jejich
vývoje, výroby, pořizování, rozmisťování, vlastnění či držení a to v jakékoli formě
v rámci zóny. Smlouva dále signatářům zakazuje poskytovat či přijímat pomoc při těchto
aktivitách nebo tyto aktivity v případě jiných států podporovat. Smlouva rovněž zakazuje
ukládání jaderných zbraní na území zóny484, jejich testování (ať už prováděné signatářem
dohody nebo třetí stranou na území platnosti Smlouvy)485. Smlouva dále nařizuje státům,
které mají schopnost vyrábět jaderné zbraně, tuto schopnost veřejně deklarovat a
případné jaderné zbraně a další jaderná zařízení rozebrat a tam, kde je to možné, je

480

Organization of African Unity, která se v roce 2002 přeměnila na Africku unii (African Union, AU)
African Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty, NTI
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/anwfz.pdf> (25.1.2009)
482
African Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty, NTI
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/anwfz.pdf> (25.1.2009)
483
Rusko vyžadovalo před podpisem definitivní vyjasnění statutu základny Diego Garcia (viz níže),
nicméně po tomto vyjasnění Protokoly podepsalo ještě v roce 1996.
484
Rozhodnutí o povolení návštěv přístavů či letišť loděmi, resp. letadly třetích států nesoucích jaderné
zbraně je (stejně jako v případech předchozích smluv) ponecháno plně v jurisdikci jednotlivých států.
481
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přetvořit k využití pro mírové účely486. Zakázáno je rovněž ukládání radioaktivního
odpadu v rámci zóny.
Stejně jako v případě ostatních zón bez jaderných zbraní je za podmínek
stanovených Smlouvou a bezpečnostními pravidly IAEA povoleno využití jaderné
energie k mírovým účelům487. Smlouva rovněž pamatuje na fyzickou ochranu jaderných
zařízení a jaderného materiálu v souladu s Dohodou o ochraně jaderného materiálu IAEA
a výslovně zakazuje ozbrojené útoky na jaderná zařízení, přičemž v tomto ohledu je
Afrika jedinou zónou bez jaderných zbraní, kde podobné ustanovení platí.
Z hlediska územní platnosti Smlouvy se tato vztahuje na území Afriky jako celku,
tedy pevninu a teritoriální vody, a dále pak zahrnuje ostrovní státy, které jsou členy
OAU, resp. AU, a rovněž na všechny ostrovy, které jsou dle rezolucí OAU považovány
za součást Afriky488.
Za účelem dohledu nad dodržováním Smlouvy byla zřízena Africká komise pro
jadernou energii (dále také v rámci této kapitoly jen Komise), která je zodpovědná za
monitoring jaderných aktivit jednotlivých signatářů a která zprostředkovává sdílení
informací o těchto aktivitách. Některé zejména technické záležitosti související
s bezpečnostními opatřeními jsou monitorovány rovněž ze strany IAEA. V případě
pochybností ohledně dodržování Smlouvy ze strany jejích signatářů, resp. signatářů
Protokolu II k této Smlouvě se mohou signatáři domáhat vysvětlení či záruk buď přímo,
anebo prostřednictvím Komise. V případě neúspěchu jednání na této úrovni může být
spor eskalován až k Radě bezpečnosti OSN489.
Smlouva z Pelindaby obsahuje celkem tři protokoly. Protokol I se týká poskytnutí
NSA, tedy zřeknutí se použití jaderných zbraní nebo hrozby tohoto použití proti státům
zóny, ze strany uznaných jaderných států a všech pět těchto států jej podepsalo, přičemž
Rusko a USA jej doposud neratifikovaly. Zřejmě hlavním důvodem pro neratifikování

485

Čl. 3 až 5 Smlouvy z Pelindaby.
Tato přeměna měla probíhat pod dohledem Komise zřízené v čl. 12 Smlouvy a IAEA.
487
Čl. 8, resp. 9 Smlouvy z Pelindaby.
488
Toto vymezení vedlo např. ke sporům o status souostroví Chagos v Indickém oceánu, kde se nachází
ostrov Diego Garcia se stejnojmennou americkou leteckou základnou, na které byly jaderné zbraně
uloženy. Velká Británie ani Spojené státy přitom prohlásily, že nepovažují toto souostroví za součást území
platnosti Smlouvy. African Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty, NTI
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/anwfz.pdf> (25.1.2009)
489
Čl. 12 až 15 Smlouvy z Pelindaby, resp. přílohy II, III a IV k této Smlouvě.
486
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protokolu ze strany USA jsou výhrady, resp. ponechání si možnosti využití jaderných
zbraní proti státům zóny, který by USA (nebo jeho spojence) napadl490. Protokol II se
týká testování jaderných zbraní v rámci zóny, resp. nabádání k tomuto testování či přímá
či nepřímá asistence při něm. I tento protokol byl podepsán všemi pěti jadernými státy a i
zde stále nedošlo k jeho ratifikaci ze strany Ruska a USA. Protokol III se týká států, které
mají na území zóny území, za která jsou mezinárodně odpovědné. Konkrétně se jedná
o Francii, která Protokol III podepsala a ratifikovala, a Španělska, které jej doposud ani
nepodepsalo.
V souvislosti s podpisem Smlouvy z Pelindaby došlo de facto k zahrnutí veškeré
pevniny na jižní polokouli do jedné ze zón bez jaderných zbraní a Valné shromáždění
OSN se proto vyslovilo pro zastřešení všech existujících zón do jedné, která by
zahrnovala jižní polokouli a přilehlé oblasti491. Tento návrh byl oficiálně představen
právě v Káhiře při příležitosti podpisu Smlouvy o vytvoření zóny bez jaderných zbraní
v Africe a do podvědomí se dostal jako Deklarace z Káhiry. Tento dokument se odvolává
na cíle stanovené ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní NPT, a zejména v jejím článku
VI, který vyzývá státy, "…aby aktivně přispěly cíli v podobě světa bez jaderných
zbraní…".492 Deklarace rovněž zdůrazňuje význam vytváření zón bez jaderných zbraní, a
to zejména v oblastech zvýšeného napětí s cílem zvýšit regionální a globální bezpečnost.

B.4.3.5

Zóna bez jaderných zbraní ve střední Asii – Smlouva ze
Semipalatinsku

Prvotním impulzem pro vytvoření zóny bez jaderných zbraní ve střední Asii bylo
v roce 1992 prohlášení Mongolska týkající se jeho bezjaderného statutu a s ním
spojeného volání po ustavení zóny bez jaderných zbraní v oblasti. Prvním formálním
návrhem bylo prohlášení uzbeckého prezidenta Karimova na zasedání Valného
shromáždění OSN v roce 1993, které bylo následováno dalšími uzbeckými a
kyrgyzskými návrhy během let 1994 až 1996. Tyto návrhy však nenašly potřebný

490

Tento případ se mohl týkat jak např. teroristických aktivit, tak i aktivit států, např. Libye, jejichž vztahy
s USA byly díky minulosti na bodu mrazu. V souvislosti s relativně nedávným odhalením libyjských
aktivit zaměřených na získání jaderných zbraní se opatrnost USA zdá být na místě.
491
Viz Rezoluce Valného shromáždění OSN 51/45 B.
492
Viz čl. VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT).
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konsenzus493. Rozhodující krok tak byl učiněn až v roce 1997, kdy prezidenti pěti
středoasijských republik494 společně podepsali deklaraci z Almaty, ve které společně
podpořili vznik zóny bez jaderných zbraní ve střední Asii495.
Vypracování konečného návrhu smlouvy však trvalo téměř dalších deset let, a to
zejména díky nutnosti vypořádat se s následky sovětského jaderného programu a také
díky průtahům ze strany západních jaderných států, které i přes deklarovanou podporu
nesouhlasily s vytvořením zóny bez jaderných zbraní, jejíž signatáři mají zároveň
uzavřeny smlouvy o kolektivní sebeobraně s jaderným Ruskem. Tento návrh byl nakonec
schválen v roce 2005 a 8. září 2006 tak mohla být Smlouva podepsána. V platnost pak
vstoupila v únoru 2009496.
Snahy o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v regionu střední Asie byly od
počátku vnímány jako jasný signál o pokroku v nešíření jaderných zbraní a v jaderném
odzbrojení a to zejména ze dvou důvodů. Prvním důvodem byl fakt, že region střední
Asie byl po celou dobu studené války epicentrem sovětského jaderného programu497 a že
samotná dohoda byla podepsána v Semipalatinsku, tedy v místě bývalé hlavní sovětské
jaderné střelnice. Druhým důvodem je pokrok v nešíření jaderných zbraní, resp. jejich
odstraňování, protože po skončení studené války disponoval Kazachstán jadernými
zbraněmi a prakticky i všechny ostatní středoasijské státy měly na svém území zařízení
spojené s jaderným výzkumem nebo výrobou jaderných zbraní498. Aby se mohly stát
součástí zóny bez jaderných zbraní, musely se tyto státy vzdát těchto zařízení a provést
úplné jaderné odzbrojení, které bylo zpečetěno přistoupením k Dodatečnému protokolu
IAEA, Smlouvě CTBT a Konvenci o ochraně jaderného materiálu, což předtím
nevyžadovala žádná smlouva o vytvoření zóny bez jaderných zbraní.

493

Parrish, S., Potter, W.: Central Asian States Establish Nuclear-Weapon-Free-Zone Despite U.S.
Opposition, CNS Research Report, James Martin Center for Nonproliferation Studies, September 5, 2006.
<http://cns.miis.edu/stories/060905.htm> (25.1.2009)
494
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán
495
Central Asia Nuclear-Weapon-Free Zone, CANWFZ.
496
Dle ustanovení Smlouvy došlo ke vstupu v platnost 30 dní po doručení ratifikačních listin pátým, tedy
posledním, signatářem, kterým byl v tomto případě Kazachstán.
497
Sovětská armáda provedla jen v samotném Kazachstánu během studené války 465 pokusných jaderných
výbuchů. Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Bulletin of the
Atomic Scientists, web edition/online, December 2008. <http://www.thebulletin.org/webedition/features/the-struggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia> (25.1.2009).
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Středoasijské státy se na základě Smlouvy kompletně zříkají jaderných zbraní,
tedy včetně výzkumu, vývoje, výroby, pořizování, rozmisťování, vlastnění či držení,
skladování a hromadění, a to v jakékoli formě v rámci zóny. Strany se rovněž zavazují
neprovádět jaderné testy na území zóny ani jinde499. Smlouva rovněž výslovně zavazuje
signatáře přistoupit k Dodatečnému protokolu IAEA, a to nejpozději do 18 měsíců od
vstupu Smlouvy v platnost, a aplikovat bezpečnostní opatření IAEA související
s mírovým využitím jaderné energie a plněním závazků pramenících ze Smlouvy NPT.
Otázky týkající se letadel a lodí třetích stran stejně jako otázky týkající se povolení
tranzitu jaderných zbraní jsou opět ponechány v kompetenci jednotlivých států500.
Na rozdíl od ostatních zón bez jaderných zbraní není v případě střední Asie za
účelem dodržování ustanovení Smlouvy zřízena žádná organizace, komise501 ani jiný
kontrolní mechanismus502. Dodržování závazků je v tomto případě zaručeno požadavkem
na přistoupení k mezinárodním konvencím a jejich dodržování. Smlouva však
předpokládá každoroční setkání zástupců signatářských zemí.
Smlouva obsahuje protokol týkající se poskytnutí NSA ze strany jaderných států,
kterému však prozatím vyjádřily podporu pouze Čína a Rusko, zatímco Francie, Velká
Británie a Spojená státy otevřeně vyjadřují nesouhlas503. Bolavým místem Smlouvy ze
Semipalatinsku je její čl. 12, který říká, že "[t]ato smlouva se nijak nedotýká práv a
závazků jednotlivých stran pramenících z mezinárodních dohod uzavřených před datem
vstupu této smlouvy v platnost". Přetrvávající obavy se týkají zejména nejasností ohledně
kompatibility statutu středoasijské zóny bez jaderných zbraní (a NSA poskytnuté
Ruskem) a Smlouvy o kolektivní sebeobraně uzavřené v rámci Společenství nezávislých

498

Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Bulletin of the Atomic
Scientists, web edition/online, December 2008. <http://www.thebulletin.org/web-edition/features/thestruggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia> (25.1.2009).
499
Což ostatně pramení ze závazku signatářů přistoupit ke Smlouvě o úplnému zákazu zkoušek jaderných
zbraní (CTBT).
500
Viz čl. 3 až 9 Smlouvy ze Semipalatinsku.
501
Jako v případě Smlouvy z Tlatelolco, Smlouvy z Bangkoku a Smlouvy z Pelindaby.
502
Jako v případě Smlouvy z Tlatelolco, Smlouvy z Rarotonga a Smlouvy z Bangkoku.
503
I přes relativně brzké zapojení jaderných států do jednání o textu Smlouvy se nepodařilo zajistit
konsenzus, a tedy i podporu všech jaderných států. Francie, Velká Británie a Spojené státy dokonce
v poslední době (po uzavření Smlouvy) vznášejí oficiální námitky, i když na počátku žádné výhrady
k jejímu textu neměly. Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weapon-free zone in Central Asia,
Bulletin of the Atomic Scientists, web edition/online, December 2008. <http://www.thebulletin.org/webedition/features/the-struggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia> (25.1.2009).
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států v roce 1992504. Francie, Velká Británie a Spojené státy mají rovněž výhrady
k některým ustanovením Smlouvy týkajícím se transportu jaderných zbraní a jaderného
materiálu v rámci zóny505.

B.4.3.6

Další prostory bez jaderných zbraní

Kromě výše uvedených pěti "klasických" zón bez jaderných zbraní existují ještě
další dohody, které mají s těmito dohodami určitou podobnost v tom smyslu, že
v prostorech své působnosti zakazují výrobu, rozmisťování, testování atp. jaderných
zbraní. Primární rozdíl je však v tom, že následující smlouvy se netýkají trvale a hustě
obydlených oblastí, resp. území konkrétních států. Jedná se konkrétně o Smlouvu
o Antarktidě, Smlouvu o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického
prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles a Smlouvu o zákazu umísťování
jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho
podzemí. Tyto tři smlouvy, ke kterým se někdy přidává ještě Dohoda o Měsíci, jsou
označovány jako "demilitarizační smlouvy"506, které měly zabránit stupňování závodů ve
zbrojení a jejich rozšiřování do dalších oblastí.

504

Stranami této smlouvy o kolektivní sebeobraně jsou kromě Ruska a čtyř středoasijských států
(Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán) také Bělorusko a Arménie. Základem smlouvy je pak
"…poskytnutí veškeré potřebné pomoci, včetně [pomoci] vojenské", v případě, že bude jeden z členských
států napaden. Středoasijské státy si byly tohoto možného problému vědomy, a proto vložily do textu
Smlouvy právě čl. 12, který by jim umožnil zachovat existující smlouvy o kolektivní bezpečnosti a zároveň
nedovolit nic, co by bylo v rozporu se základními principy zón bez jaderných zbraní, tedy např.
rozmisťování těchto zbraní v rámci zóny. Doposud poskytnuté záruky nepřiměly Francii, Velkou Británii a
Spojené státy k poskytnutí NSA i přesto, že v době vyjednávání nevznesly tyto státy žádné námitky a na
konferenci o vytvoření zóny bez jaderných zbraní ve střední Asii v roce 1997 Spojené státy dokonce ve
svém prohlášení uvedly, že "…vytvoření zóny by nemělo narušit existující bezpečnostní dohody a ohrozit
regionální a mezinárodní bezpečnost nebo jinak omezit neodmyslitelná práva států na individuální nebo
kolektivní sebeobranu garantovanou Chartou OSN." Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weaponfree zone in Central Asia, Bulletin of the Atomic Scientists, web edition/online, December 2008.
<http://www.thebulletin.org/web-edition/features/the-struggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia>
(25.1.2009).
505
Na tomto místě ja však třeba připomenout fakt, že např. Austrálie, která je členem zóny bez jaderných
zbraní v jižním Pacifiku, spadá pod americký jaderný deštník, což je prakticky stejný případ jako výše
zmíněné středoasijské republiky. Slova o uplatňovaném dvojím metru tak mají zcela reálný základ.
506
Viz výklad smlouvy na stránkách Ministerstva zahraničí USA, http://www.state.gov/t/ac/trt/5181.htm
(k 15. 1. 2009)
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Smlouva o Antarktidě507
Smlouva o Antarktidě znamenala důležitý mezník nejen v rámci vytváření zón
bez jaderných zbraní, ale rovněž z hlediska odzbrojení jako takového a mezinárodní
spolupráce během studené války vůbec. Tato Smlouva vznikla původně jako reakce na
úspěšnou spolupráci zemí v Antarktidě v letech 1957 až 1958. Samotná smlouva byla
následně sepsána za účasti dvanácti zemí v roce 1959 a 1. prosince téhož roku byla ve
Washingtonu otevřena k podpisu. V platnost pak tato Smlouva vstoupila 23. června
1961.
Základním cílem dohody bylo garantovat, že "…Antarktida zůstane navždy
vyhrazena pro mírové účely a nestane se objektem nebo svědkem mezinárodních
konfliktů."508 Zákaz veškerých vojenských aktivit v Antarktidě je zakotven hned v článku
I, přičemž smlouva zároveň připouští využití vojenských prostředků na podporu vědy a
výzkumu v oblasti. Kromě toho Smlouva výslovně zakazuje jaderné exploze, ukládání
radioaktivního odpadu a rozmisťování vojenských zařízení (kromě těch na podporu vědy
a výzkumu). Oblast platnosti Smlouvy je definována jako oblast jižně od 60° jižní
zeměpisné šířky509. Smlouva rovněž "zmrazila" jakékoli územní nároky jednotlivých
států v Antarktidě a přispěla k jejímu (doposud nezpochybněnému) mezinárodnímu
statutu.
Veškerá oblast působnosti Smlouvy, včetně stanic, zařízení a vybavení, lodí a
letadel přijímajících nebo vykládajících osoby nebo vybavení, podléhá kontrole ze strany
inspektorů nominovaných stranami dohody. V současné době však neexistuje žádná
instituce, která by na plnění dohody dohlížela. Případné spory se řeší buďto dohodou,
nebo arbitráží, případně, pokud s tím všechny strany sporu souhlasí, může být celá
záležitost postoupena Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

507

The Antarctic Treaty, Signed at Washington: 1 December 1959, Entered into force: 23 June 1961,
Depositary Government: United States of America. V českém právním řádu jako Smlouva o Antarktidě,
Washington, 01.12.1959, č. 76/1962 Sb.
508
Viz Preambule Smlouvy o Antarktidě.
509
Tato oblast je v této souvislosti také nazývána jako Anctartic Treaty Area (ATA)
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Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru
včetně Měsíce a jiných nebeských těles510
Tato Smlouva, která dodnes tvoří jeden z pilířů vesmírného práva, byla přijata na
základě Rezoluce 2222 (XXI) Valného shromáždění OSN, kterému předcházela
Deklarace o právních principech týkajících se aktivit států při zkoumání a využívání
Vesmíru511. Po dohodě na textu Smlouvy byla tato otevřena k podpisu 27. ledna 1967 a
10. října téhož roku vstoupila v platnost.
Mezi základní ustanovení Smlouvy patří prohlášení o mírovém výzkumu
Vesmíru, který by měl sloužit lidstvu jako celku. Strany Smlouvy se dále zavázaly
neumisťovat na oběžnou dráhu Země objekty, které by obsahovaly jaderné zbraně nebo
jiné zbraně hromadného ničení, neinstalovat obdobná zařízení na povrchu vesmírných
těles ani pod ním nebo jinak umisťovat tyto objekty do Vesmíru. K dalším závazkům
patřilo využívání Měsíce a jiných vesmírných těles výhradně k mírovým účelům,
přičemž budování vojenských základen a dalších zařízení, testování jakýchkoli druhů
zbraní a provádění vojenských manévrů na těchto tělesech je podle Smlouvy zakázáno.
Kontrola dodržování ustanovení této Smlouvy spočívá ve vzájemném
informování jednotlivých stran Smlouvy, mezinárodního společenství a vědecké
komunity navzájem512 ohledně aktivit spadajících do působnosti této Smlouvy. Smlouva
dále stanovuje, že stanice, zařízení, vybavení a nosná média by měla být na reciproční
bázi otevřena zástupci ostatních stran. Smlouva zároveň neobsahuje žádné ustanovení
týkající se sporů nebo nedodržování dohody a odpovědnost tak leží na jednotlivých
státech.

510

Tato smlouva je rovněž známá jako "Smlouva o Vesmíru", angl. Outer Space Treaty. Treaty on
Principles Governing the Activites of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the
Moon and other Celestial Bodies. Podepsána 27. ledna 1967, vstup v platnost 10. října 1967. Celkem stran
smlouvy 97, z toho 27 plnohodnotných signatářů. Depozitáři Smlouvy jsou Rusko, Velká Británie a
Spojené státy. V českém právním řádu jako Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání
kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, Moskva, Londýn, Washington, 27.01.1967,
č. 40/1968 Sb.
511
Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
Space, which had been adopted by the General Assembly in 1963 in resolution 1962 (XVIII).
512
Tam, kde je to možné a prakticky proveditelné. Viz Treaty on Principles Governing the Activities of
States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies, NTI,
<http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/ospace.pdf> (25.1.2009).
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Smlouva o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení
na dně moří a oceánů a v jeho podzemí513
Bezprostředním motivem uzavření této Smlouvy byl pokrok v technologii a
obavy některých zemí v 60. letech, že by se dno moří a oceánů mohlo stát prostředím, ve
kterém by mohla být umístěna vojenská zařízení s jaderným potenciálem. Na uzavření
dohody měly zájem jak Spojené státy, tak Sovětský svaz, ačkoli se zprvu rozcházely
v konkrétních požadavcích. Nakonec však 7. října 1969 předložily společný návrh
v rámci Konference o odzbrojení. Konečná podoba návrhu byla schválena v rámci
Rezoluce 2660 (XXV) Valného shromáždění OSN 7. prosince 1970, k podpisu byla
otevřena 11. února 1971 a 18. května 1972 vstoupila v platnost.
Ustanovení Smlouvy zakazují jejím signatářům umísťovat na mořské dno nebo
do jeho podzemí (za hranicí 12 mil teritoriálních vod) jakékoli jaderné zbraně nebo jiné
zbraně hromadného ničení a jakékoli objekty, odpalovací nebo jiná zařízení určená ke
skladování, testování nebo použití takovýchto zbraní514.
Kontrola dodržování ustanovení smlouvy je prováděna na základě pozorování,
přičemž pokud i přesto zůstávají závažné pochybnosti, mohou se strany Smlouvy
dohodnout na jiném způsobu kontroly včetně inspekcí. V případě nedodržování Smlouvy
jsou prvními opatřeními konzultace dotčených stran. Pokud ani zde nedojde k dohodě,
může stát, který je stranou Smlouvy, tuto záležitost postoupit Radě bezpečnosti v souladu
s ustanoveními Charty OSN.

513

Tato dohoda je rovněž známá jako "Smlouva o mořském dně", angl. Sea-Bed Treaty. 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, Opened for signature at London (L), Moscow (M)
and Washington (W): 11 February 1971, Entered into force: 18 May 1972, Depositary Governments:
Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America.
V českém právním řádu jako Smlouva o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného
ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí Moskva, Londýn, Washington, 11.02.1971, č. 62/1974 Sb.
514
Kromě této Smlouvy je určitá úprava obsažená i v Konvenci OSN o mořském právu, která v čl. 88
stanovuje, že "…moře a oceány by měly sloužit výhradně k mírovým účelům." Toto ustanovení je však
příliš obecné a neobsahuje sankce, a tudíž není v praxi vymahatelné.
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Dohoda upravující aktivity států na Měsíci a dalších nebeských tělesech515
Vedle těchto tří smluv existuje ještě Dohoda upravující aktivity států na Měsíci a
dalších nebeských tělesech, která vzešla z iniciativy Sovětského svazu a která doplňuje
Smlouvu o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně
Měsíce a jiných nebeských těles. Smlouva opětovně potvrzuje demilitarizaci Měsíce (a
dalších nebeských těles) a jejich využití výhradně k mírovým účelům, přičemž na těchto
tělesech a jejich oběžných drahách zakazuje jakékoli vojenské, resp. násilné akce a také
rozmisťování jakýchkoli zbraní hromadného ničení. Úprava možnosti využití vojenského
personálu a vybavení pro vědecké účely je v rámci této dohody velmi podobná Smlouvě
o Antarktidě. Dohoda dále detailně upravuje způsob monitorování a reportování aktivit
v rámci výzkumu Měsíce a dalších vesmírných těles a věnuje se rovněž mezinárodnímu
statutu Měsíce coby "společného dědictví lidstva"516.

B.4.3.7

Jednostranná vyhlášení bezjaderných zón ze strany jednotlivých
států

Jak bylo řečeno, statut zóny bez jaderných zbraní nebo bezjaderného státu mohou
mít i jednotlivé země, i když v tomto případě platí většinou poněkud jiná pravidla než
v rámci "klasických" zón bez jaderných zbraní. Počátky těchto snah o jednostranné
vyhlášení zákazu jaderných zbraní na území jednotlivých států se objevují bezprostředně
po roce 1945 s cílem zabránit jadernému vyzbrojování poražených států, zejména
Německa a Japonska. Do hry však zasáhla studená válka a politika týkající se jaderných
zbraní byla podřízena vznikající bipolaritě.
Rozmisťování jaderných zbraní na území tehdejšího západního Německa se stalo
jednak předehrou k berlínské krizi, ale také prvotním motivem pro vytváření zón bez
jaderných zbraní v podobě Rapackého plánu. Přesto se však tuto situaci v době trvání
studené války nepovedlo vyřešit. V případě Německa byl závazek vzdát se vývoje a
vlastnictví jaderných zbraní formálně zakotven v tzv. Smlouvě 4+2 z roku 1990, která
515

Známá také jako Dohoda o Měsíci. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and
Other Celestial Bodies, Opened for signature at New York: 18 December 1979, Entered into force: 11 July
1984, Depositary: Secretary-General of the United Nations. Text dohody byl schválen Valným
shromážděním OSN v rámci Rezoluce 34/68.
516
Čl. 4 Dohody. Viz také Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial
Bodies, NTI, <http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/moon.pdf> (25.1.2009).
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bezprostředně předcházela znovusjednocení Německa517 a která měla po zkušenostech
z minulosti oslabit jeho velmocenské ambice.
Obdobná byla i situace v Japonsku, které se jaderných zbraní vzdalo prohlášením
v roce 1967, kde bylo řečeno, že "…Japonsko se navždy vzdává vlastnictví a výroby
jaderných zbraní ani nedovolí jejich rozmisťování na svém území"518. Je však třeba říci,
že Japonsko v praxi do značné míry spoléhá na odstrašující účinek jaderného arzenálu
Spojených států, který je rozmístěn v regionu.
V případě Rakouska jako striktně neutrální země byla situace poněkud jiná. Již
v roce 1955 při podpisu Rakouské státní smlouvy byl do ní včleněn zákaz jaderných
zbraní na území státu. Tento zákaz se však týkal pouze jaderných zbraní a nezakazoval
využití jaderné energie pro mírové účely. K tomu došlo až v letech 1978, resp. 1999.
V roce 1978 bylo v referendu těsnou většinou519 odmítnuto spuštění první rakouské
jaderné elektrárny v Zwentendorfu v Dolním Rakousku520. Oficiálního vyhlášení
kompletně bezjaderného statutu se Rakousko dočkalo až o dvacet let později, v roce
1999, kdy byl přijat Ústavní zákon o bezjaderném statutu Rakouska521. Je třeba rovněž
připomenout, že Rakousko je sídlem IAEA a také Canberrské komise a Organizace
zajišťující plnění smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) a jde tak
ostatním státům příkladem v nešíření jaderných zbraní.
Statut zóny bez jaderných zbraní vyhlásilo na území svého státu jednostranně
v roce 1992 i Mongolsko, přičemž tento statut byl oficiálně uznán Valným
shromážděním OSN v rezoluci ze 4. prosince 1998. V roce 2000 pak mongolský

517

Viz Smlouva o konečném uspořádání ve vztahu k Německu (4+2) z 12. září 1990, kterou kromě obou
tehdejších německých států podepsaly i Francie, Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie a v jejímž
čl. 3 odst. 1 se oba německé státy a vznikající znovusjednocené Německo zříkají výroby a vlastnictví
zbraní hromadného ničení a zavazují se přistoupit ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT).
Znovusjednocení pak oficiálně proběhlo 3. října 1990.
518
Toto prohlášení je rovněž známé jako "tři bezjaderné principy". Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear
Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July
1999.
519
Proti se vylovilo pouze 50,5% obyvatelstva. Toto referendum také poprvé navrhlo vytvoření zákona,
který by na území Rakouska kompletně zakazoval využití jaderné energie.
520
Tato elektrárna nakonec nikdy nebyla spuštěna a bývá považována za "pomník technologického vývoje,
který se nesetkal s pochopením občanů". Viz např.
<http://www.euronuclear.org/events/pime/pime2006/presentations/Boeck.pdf> (25.1.2009).
521
Je třeba říci, že i po roce 2000 zůstává odpor Rakušanů vůči jaderné energii vysoký, přičemž 70–80%
populace využití jaderné energie striktně odmítá. Viz např.
<http://www.euronuclear.org/events/pime/pime2006/presentations/Boeck.pdf> (25.1.2009).
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parlament přijal zákon, který na národní úrovni oficiálně vyhlásil statut země jako území
bez jaderných zbraní a tento stav institucionalizoval.
Vedle zmíněných existují i další příklady jednostranných vyhlášení určitých
území jakožto zón bez jaderných zbraní nebo bezjaderných zón, nicméně tato prohlášení
či jednostranné akty mají daleko k tomu, aby byly uznány mezinárodním společenstvím a
stejně tak mají daleko ke skutečným zónám bez jaderných zbraní v jejich tradičním
pojetí. Jako příklady lze jmenovat snahy Kanady, resp. některých jejích oblastí522, návrhy
nevládních organizací v Itálii523 a řadu dalších.
Kromě toho existují na celém světě tisíce měst a menších oblastí, které
jednostranně vyhlásily svůj statut bez jaderných zbraní. Tyto "zóny" sice nemají žádnou
oporu v mezinárodním právu, nicméně představují silný názorový proud a politickou vůli
a vytvářejí tak veřejnou podporu pro jaderné odzbrojení a vyváření dalších, resp. větších
zón bez jaderných zbraní524.

B.4.4 Aktuální otázky týkající se zón bez jaderných zbraní
Vývoj v oblasti vyhlašování zón bez jaderných zbraní probíhá v posledních
zhruba dvaceti letech v sinusoidách. Nejprve byly v reakci na konec studené války
konečně dojednány smlouvy o vytvoření zón bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii a
v Africe v letech 1995, resp. 1996. Poté se ještě začalo jednat o vytvoření zóny bez
jaderných zbraní ve střední Asii525, ale pak přišel útlum spojený mimo jiné s reakcí na
teroristické útoky z 11. září a s válkou proti terorismu pod vedením americké
administrativy George W. Bushe. Úspěšná ratifikace Smlouvy ze Semipalatinsku
uzavřená na počátku roku 2009 spolu s nástupem nové administrativy v čele s Barackem
Obamou však signalizují možnou změnu tohoto stavu.
522

Tollefson Delong, B.: A Challenge to Canada: Act Now for a Nuclear Weapon-Free World, World
Peace Forum paper, June 2006, Vancouver, Canada. Viz také Buckley, A.: Establishing a NuclearWeapon-Free Zone in the Arctic, Canadian Pugwash Group, Canada, July 2008.
523
<http://www.2020visioncampaign.org/pages/375/67248_Italians_propose_new_law_declaring_Italy_a_
Nuclear_Weapon_Free_Zone> (25.1.2009).
524
Viz např. Bloomfield, J., Meidell, P.: Nuclear Weapons Free Zones – The Untold Story of Nuclear
Disarmament and Non-Proliferation, Atomic Mirror Briefing Paper, 2005, resp. Goldblat, J.: NuclearWeapon-Free Zones: A History and Assessment, Non-prolifaraion Review, Spring/Summer 1997.
525
Parrish, S., Du Preez, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones Still a Useful Disarmament and NonProlifaration Toll? Center for Non-Proliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission,
Stockholm, No 6, 2006.
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Vytváření zón bez jaderných zbraní je tradičně vnímáno jako velmi významný
pilíř režimu nešíření jaderných zbraní a z tohoto hlediska je budoucí vytváření dalších
podobných zón vnímáno pozitivně526. I v současné době existuje množství iniciativ, které
by mohly vést k vytvoření zón bez jaderných zbraní, nicméně tyto se nacházejí buď ve
velmi raném stádiu, nebo již v minulosti selhaly527. Následující strany přinášejí výčet
nejvýznamnějších z těchto iniciativ.
Zóna bez jaderných zbraní na jižní polokouli a v přilehlých oblastech
Myšlenka propojení všech existujících zón bez jaderných zbraní a vytvoření
jediné zóny, která by zahrnovala celou jižní polokouli a přilehlé oblasti, se zrodila
v podobě deklarace z Káhiry v roce 1996528. Konkrétní návrh podala v roce 1997
Brazílie, nicméně i přes formální podporu většiny členů Valného shromáždí a opakované
projednání

různých

návrhů

se

doposud

nepovedlo

dosáhnout

konsenzu

ani

významnějšího pokroku v této otázce.
Ze zkušeností s dojednáváním existujících smluv o vytvoření zón bez jaderných
zbraní však nelze očekávat významnější pokrok, zejména z důvodu přílišné heterogenity
uvažované členské základny a také vzhledem k existenci rozdílů mezi jednotlivými
smlouvami a existenci regionálních mocností. I z tohoto důvodu lze předpokládat, že
vzhledem k současnému fungování existujících zón by přínos jedné zastřešující zóny
nevyvážil náklady na vyjednávání jediné zastřešující smlouvy a koordinaci činností států
v oblasti její působnosti v momentě, kdy by takováto smlouva byla schválena.
Arktida a přilehlé oblasti
Vzhledem k tání ledového krovu v oblasti severního pólu se stále častěji skloňuje
i oblast Arktidy jakožto potenciální zóny bez jaderných zbraní. Mnohé oblasti, které byly
ještě donedávna nepřístupné, se otevírají ekonomické činnosti a mají za následek
zvýšenou aktivitu v oblasti, zejména co se týče geologického průzkumu a případné těžby

526

Goldblat, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones: A History and Assessment, Non-prolifaraion Review,
Spring/Summer 1997.
527
Toto se týká zejména korejského poloostrova.
528
Tato Deklarace byla vydána při příležitosti podpisu Smlouvy z Pelindaby, která ustavovala zónu bez
jaderných zbraní v Africe a de facto znamenala, že se i poslední část pevniny na jižní polokouli stane
součástí jedné ze zón bez jaderných zbraní.
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surovin. Státy rovněž podnikají opatření k získání přístupu do těchto oblastí a
v některých případech se dokonce domáhají suverenity nad některými částmi mořského
dna, které se (oficiálně) nacházejí v mezinárodních vodách, resp. za hranicí pásma 200
námořních mil. Existuje tedy potenciální možnost zvýšení mezinárodního napětí a
vzhledem k přítomnosti Ruska i USA v regionu i k nuklearizaci regionu529.
Z hlediska existujících smluv se na oblast Arktidy, resp. na její většinu, vztahuje
Smlouva o mořském dně, což částečně zajišťuje bezjaderný statut zóny. Na druhou
stranu je třeba vzít v úvahu fakt, že jak Spojené státy, tak Rusko mají v regionu
rozmístěny ponorky nesoucí jaderné hlavice530, a k vyhlášení, resp. ustavení
plnohodnotné zóny bez jaderných zbraní by tedy mohlo dojít pouze v případě stažení
těchto ponorek, což by vyžadovalo významný pokrok v jednání o celkovém jaderném
odzbrojení531. Částečným, resp. prozatímním řešením by mohlo být vyhlášení zóny bez
jaderných zbraní pouze nejadernými státy, které mají za severním polárním kruhem své
území, tedy Kanada, Norsko, Švédsko, Finsko a prostřednictvím Grónska i Dánsko.
Doposud navrhovaná opatření se však týkala pouze území těchto států ležících za
polárním kruhem, což odporuje faktu, že zóny bez jaderných zbraní by měly zahrnovat
celá území signatářů532.
Úvahy o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v arktické oblasti jsou v mnohém
analogické s režimem, který platí pro oblast Antarktidy, a analogický je i režim
navrhovaný pro tuto oblast533. Konkrétní situace se však významně liší zejména díky
výše zmíněné vojenské přítomnosti v regionu, resp. ve vodách regionu.

529

Buckley, A.: Establishing a Nuclear-Weapon-Free Zone in the Arctic, Canadian Pugwash Group,
Canada, July 2008.
530
Rusko má v této oblasti dokonce hlavní ponorkovou základnu a významnou část svého jaderného
arzenálu. Buckley, A.: Establishing a Nuclear-Weapon-Free Zone in the Arctic, Canadian Pugwash Group,
Canada, July 2008.
531
Situace především v Rusku tomuto scénáři příliš nenasvědčuje, zejména vzhledem k propojení vojenské
a energetické bezpečnosti, které je v geopolitických úvahách Kremlu silně akcentováno. Je třeba rovněž
říci, že Rusko má v dané oblasti cca 4 miliony obyvatel (z nichž většina není domorodého původu),
zatímco oblasti náležející ostatním státům jsou obydleny velmi řídce a převážně domorodým
obyvatelstvem. Viz také Buckley, A.: Establishing a Nuclear-Weapon-Free Zone in the Arctic, Canadian
Pugwash Group, Canada, July 2008.
532
Viz např. Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation
Project, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997
533
Analogie mezi Arktidou a Antarktidou je vyšší v oblasti ochrany životního prostředí než v oblasti
vojenské. V oblasti životního prostření lze jako základ pro budoucí dohody využít např. Protokolu
o ochraně životního prostředí k Smlouvě o Antarktidě (tzv. Madridského protokolu) z roku 1991 anebo
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Korejský poloostrov, resp. zóna bez jaderných zbraní v severovýchodní Asii
Korejský poloostrov je jednou z oblastí, kde již byla zóna bez jaderných zbraní
formálně vytvořena, ale díky neplnění závazků ze strany KLDR se fakticky rozpadla.
K podpisu smlouvy, která měla učinit z území obou korejských států zónu bez jaderných
zbraní, došlo po letech vyjednávání v roce 1991. Ve společné deklaraci se oba státy
zavázaly zříci se testování, výroby, přijímání, vlastnictví, držení, hromadění,
rozmisťování a použití jaderných zbraní. V praxi však nenastala téměř žádná změna a
celý projet fakticky ztroskotal hned v roce 1993, kdy Severní Korea oznámila odstoupení
od Smlouvy NPT a znemožnila tak inspekce ze strany IAEA, čímž došlo k závažnému
porušení podepsané dohody534. Projekt zóny bez jaderných zbraní měl přitom od počátku
podporu jak ze strany Číny, tak ze strany USA, které do roku 1991 stáhly všechny své
jaderné zbraně z Jižní Koreje. Podporu projektu vyjadřovalo i Japonsko535.
Obnovení jaderného programu ze strany KLDR i prohlášení o záměru vyrábět
jaderné zbraně vedlo k eskalaci napětí v oblasti i přesto, že severokorejský režim své
odstoupení od Smlouvy NPT nakonec odvolal. Následující jednání sice vedlo
k částečnému úspěchu v podobě příslibu KLDR z roku 1994 zmrazit (ale nikoli opustit)
svůj jaderný program.
V souvislosti s definitivním odstoupením KLDR od Smlouvy NPT v roce 2003
eskalovaly i snahy o opětovné vytvoření zóny bez jaderných zbraní na Korejském
poloostrově. Návrhů bylo několik, včetně kruhové zóny bez jaderných zbraní
s poloměrem 2000 km a středem v centru Korejského poloostrova, elipsovité zóny, která
by zahrnovala i část území Aljašky, atp.536, nicméně žádný z těchto návrhů nezískal
dostatečnou podporu. Jako nejschůdnější se v současné době jeví dohoda ve formátu 3
plus 3, která kromě obou republik na Korejském poloostrově zahrnuje i Japonsko a
poskytnutí NSA ze strany tří jaderných států přítomných v regionu, tedy Číny, Ruska a

případně Wellingtonské Dohody o regulaci aktivit spojených s těžbou nerostů v oblasti Antarktidy (The
Wellington Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities) z roku 1988
534
Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London,
2000, str. 149.
535
Umebayashi, H.: A Northeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (NEA-NWFZ), Briefing Paper, Peace
Depot
&
Pacific
Campaign
for
Disarmament
and
Security,
April
2004
<http://www.nautilus.org/napsnet/sr/2005/0566NEANWFZ.pdf> (25.1.2009)
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Spojených států. Nic však nenasvědčuje tomu, že by se v nejbližší době podařilo
dosáhnout průlomové dohody a mohlo tak dojít k denuklearizaci Korejského poloostrova
a vytvoření zóny bez jaderných zbraní buď pouze na tomto poloostrově, nebo dokonce
v celém regionu severovýchodní Asie. Pokud by totiž měly být vytvořeny stejné
podmínky jako v případě ostatních zón, znamenalo by to mimo jiné odsunutí amerického
jaderného deštníku z této oblasti537.
Možnost vytvoření zóny bez jaderných zbraní na Blízkém a Středním Východě
Blízký a Střední Východ je z geopolitického hlediska mimořádně výbušnou
oblastí a to nejen díky jadernému potenciálu Izraele a íránskému jadernému programu,
ale také zbraním hromadného ničení v celém regionu. Volání po vyhlášení zóny bez
jaderných zbraní, resp. v tomto případě zóny bez zbraní hromadného ničení obecně, zde
zní ze všech stran velmi hlasitě538. Jedním dechem je ovšem třeba dodat, že snahy
o nastolení míru na Blízkém a Středním Východě trvají již přes čtyřicet let a zatím bez
dosažení trvalejšího úspěchu539.
Blízký a Střední Východ je specifický i tím, že v rámci případné eskalace
konfliktu by zde stály jaderné zbraně Izraele proti biologických a chemickým zbraním
okolních arabských států, např. Egypta a Sýrie540. Jakákoli zóna bez jaderných zbraní je
tedy prakticky nemyslitelná, aniž by se vztahovala i na ostatní zbraně hromadného
ničení. V případě, že by se podařilo dosáhnout dohody, byla by na Blízkém a Středním
Východě více než kde jinde důležitá otázka transparentnosti, dodržování závazků a
případných donucovacích prostředků, protože důvěra mezi státy v regionu navzájem,

536

Viz také Umebayashi, H.: A Northeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (NEA-NWFZ), Briefing Paper,
Peace Depot
& Pacific Campaign for Disarmament
and
Security,
April
2004
<http://www.nautilus.org/napsnet/sr/2005/0566NEANWFZ.pdf> (25.1.2009), str. 3–5.
537
Bloomfield, J., Meidell, P.: Nuclear Weapons Free Zones – The Untold Story of Nuclear Disarmament
and Non-Proliferation, Atomic Mirror Briefing Paper, 2005, str. 2
538
Waldow, R.: Middle East Nuclear-Weapon-Free Zone: A Serious Start?, Transnational Perspectives,
April 19, 2007.
539
Baumgart, C., Müller, H.: A nuclear Weapon-Free Zone in the Middle East: A Pie in the Sky? The
Washington Quarterly, Winter 2004-2005.
540
Tyto státy nepodepsaly Dohodu o chemických zbraních a prozatím neratifikovaly ani Dohodu
o biologických zbraních. Viz Baumgart, C., Müller, H.: A nuclear Weapon-Free Zone in the Middle East:
A Pie in the Sky? The Washington Quarterly, Winter 2004-2005, str. 49–50.
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resp. mezi znepřátelenými stranami, je na bodu mrazu541. Další komplikací je
odpovědnost vlád za činnost organizovaných (teroristických) skupin na území
jednotlivých států, protože mnohdy není jasné, kdo jedná čím jménem a v čí prospěch.
Všechny tyto otázky by měly být vyřešeny, než bude moci být zahájeno vážné jednání
o vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém a Středním Východě (nebo
v jeho části).
Současný vývoj tak ukazuje, že jediná cesta k možné zóně bez zbraní
hromadného ničení na Blízkém a Středním Východě vede přes postupné kroky a
postupné uvolňování napětí542. Desítky let trvající historie konfliktů v této oblasti však
naznačuje, že pro dosažení výraznějšího pokroku bude třeba odvahy a ústupků všech
zúčastněných stran, protože případný úspěch projektu zóny bez zbraní hromadného
ničení bude jen jednou z částí celkového mírového procesu.
Možnost vytvoření zóny bez jaderných zbraní v jižní Asii
Také jižní Asie je oblastí, kde sice mnozí volají po vytvoření zóny bez jaderných
zbraní, ale kde je toto její vytvoření prakticky nereálné bez zásadní změny ve
vojenskopolitické situaci. Uvažovaná zóna bez jaderných zbraní v jižní Asii by totiž
nutně musela zahrnovat jak Indii, tak Pákistán, tedy dva de facto jaderné státy, z nichž
ani jeden není signatářem Smlouvy NPT a které jsou navíc prakticky neustále na hranici
válečného stavu v souvislosti s dlouholetým konfliktem o oblast Kašmíru.
Možnost vytvoření zóny bez jaderných zbraní v některých částech Evropy
Evropa byla místem, kde došlo k prvním návrhům a pokusům o vytvoření zón bez
jaderných zbraní, a přesto tento kontinent zůstává fakticky jediným, na jehož území se
žádná zóna bez jaderných zbraní nenachází543. Důvodem jsou především velmi spletité

541
Rovněž samotná bezpečnostní situace a skutečný poměr sil je důležitým faktorem, protože jednotlivé
státy z taktických a strategických důvodů mlží ohledně svého vojenského potenciálu. Důvodem toho je
schopnost odradit protivníka od případného útoku. Tento přístup k politice týkající se zbraní hromadného
ničení je nazýván "procupine theory", neboli "teorie dikobrazu". Viz také Waldow, R.: Middle East
Nuclear-Weapon-Free Zone: A Serious Start?, Transnational Perspectives, April 19, 2007.
542
Baumgart, C., Müller, H.: A nuclear Weapon-Free Zone in the Middle East: A Pie in the Sky? The
Washington Quarterly, Winter 2004-2005, str. 53–55
543
Nepočítáme-li bezjaderný statut Rakouska a fakt, že Německo se zavázalo zříci se jaderných zbraní.
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vztahy mezi státy v Evropě a její historie jakožto nárazníkového pásma mezi oběma
supervelmocemi v období studené války.
K návrhům na vytvoření zón bez jaderných zbraní však dochází i v Evropě, resp.
v některých jejích částech, nicméně šance na prosazení těchto návrhů jsou mizivé.
Důvodem je především existence dohod o kolektivní (sebe-)obraně, která zahrnuje i
jaderné státy jak v případě NATO, tak v případě SNS. Vzhledem k postojům Francie,
Spojených států a Velké Británie při projednávání a ratifikaci Smlouvy ze
Semipalatinsku544 by obdobný scénář bylo možné očekávat ze strany Ruska a Číny
v případě jakékoli zóny bez jaderných zbraní v Evropě, která by zahrnovala byť jen
jediný stát NATO.

B.4.5 Zhodnocení přínosu zón bez jaderných zbraní z hlediska
nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojení
Koncept zón bez jaderných zbraní spatřil světlo světa v 50. letech 20. století
jakožto regionální přístup k řešení otázky nešíření jaderných zbraní a spočíval
v definování regionů, v jejichž rámci byly jaderné zbraně zcela zakázány. Po uzavření
smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT se tento přístup dostal poněkud na vedlejší
kolej, nicméně byl stále chápán jako důležitý doplněk režimu nešíření jaderných zbraní
zavedeného právě touto Smlouvou545. Přínos zón bez jaderných zbraní tak spočíval
zejména v tom, že mohl na regionální bázi nastavit přísnější pravidla a důkladnější
kontrolu, než dovolovala univerzální smlouva typu NPT. Zóny bez jaderných zbraní se
rovněž ukázaly být lepším, resp. flexibilnějším nástrojem řešení otázek odzbrojení
v regionálním měřítku.
Z hlediska nešíření jaderných zbraní znamenají zóny bez jaderných zbraní určitou
"záplatu" v režimu nastaveném Smlouvou NPT. Dle výkladu Smlouvy NPT ze strany
USA tato smlouva dovoluje rozmisťování jaderných zbraní na území nejaderných států
za předpokladu, že tyto zbraně zůstanou pod kontrolou jaderných států, které je
544

Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Bulletin of the Atomic
Scientists, web edition/online, December 2008 <http://www.thebulletin.org/web-edition/features/thestruggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia> (25.1.2009).
545
Parrish, S.; Du Preez, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones Still a Useful Disarmament and NonProlifaration Toll? Center for Non-Proliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission,
Stockholm, No 6, 2006, str. 2
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rozmisťují. V rámci zón bez jaderných zbraní toto není možné546, což má za následek
zabránění horizontálnímu šíření jaderných zbraní547.
V době studené války byl významným přínosem i zákaz testování jaderných
zbraní, což se projevilo zejména v případě Smlouvy z Rarotonga (Zóna bez jaderných
zbraní v jižním Pacifiku) a Smlouvy z Pelindaby (Zóna bez jaderných zbraní v Africe).
Vytvoření obou těchto zón mělo především vytvořit tlak na jaderné státy, aby upustily od
testování jaderných zbraní v těchto oblastech. S podpisem Smlouvy CTBT v roce 1996
však tento důvod výrazně ztratil na významu548.
Zóny bez jaderných zbraní rovněž pozitivně působily na zvyšování důvěry mezi
státy jednotlivých regionů (zejména z vojenského hlediska) a také na rozvoj spolupráce
mezi těmito státy. Díky zavedeným kontrolním mechanismům existovaly (alespoň
částečně) objektivní důkazy o tom, že žádná ze zúčastněných zemí nevyvíjí nebo nemá
v úmyslu jinak získat jaderné zbraně549. Pro rovnováhu v jednotlivých regionech bylo
toto klíčové, i když je třeba připustit, že zapojení či nezapojení do zóny bez jaderných
zbraní vycházelo většinou z vnitropolitického vývoje, případně ze vzájemných vztahů
v rámci regionu spíše než z analýzy globální situace550.
Ačkoli je možné říci, že vliv a přínos zón bez jaderných zbraní je veskrze
pozitivní, jedním dechem je třeba dodat, že doposud není plně využit potenciál, kterého

546

Parrish, S.; Du Preez, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones Still a Useful Disarmament and NonProlifaration Toll? Center for Non-Proliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission,
Stockholm, No 6, 2006.
547
Závazek nerozmisťovat jaderné zbraně byť by byly pod kontrolou jiných (jaderných) států je jedním z
hlavních principů zón bez jaderných zbraní a motivů k jejich vytvoření. Při zpětném pohledu je třeba si
uvědomit, že prvotní úvahy o zónách bez jaderných zbraní vznikly v reakci na rozmisťování amerických
raket v západním Německu (viz. Rapackého plán) a první úspěšné vytvoření zóny bez jaderných zbraní
v Latinské Americe a Karibiku bylo zase přímou reakcí na kubánskou raketovou krizi.
548
V případě Smlouvy ze Semipalatinsku je naopak jedním z cílů zóny bez jaderných zbraní (ve střední
Asii) touha vyrovnat se společně s dědictvím sovětského jaderného testovacího programu, který probíhal
převážně na území dnešních středoasijských států (členů zóny).
549
Tato důvěrabyla částečně narušena prohlášením Libye, která i přes podpis smlouvy z Pelindaby
pokračovala ve svém utajeném jaderném programu až do roku 2003. Parrish, S.; Du Preez, J.: NuclearWeapon-Free Zones Still a Useful Disarmament and Non-Prolifaration Toll? Center for Non-Proliferation
Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Stockholm, No 6, 2006.
550
Např. pro efektivní fungování smlouvy z Tlatelolco bylo důležité plné zapojení Argentiny a Brazílie
(tedy dvou regionálních mocností), ke kterému došlo po vnitropolitické demokratizaci v obou zemích a
normalizaci vzájemných vztahů až v polovině 90. let. Je však zřejmé, že samotná existence smlouvy
z Tlatelolco měla na tento proces minimální vliv. Obdobný byl případ Smlouvy z Pelindaby, jejíž primární
motivací bylo izolovat Jihoafrickou republiku a jaderný program Apartheidu. Smlouvy se podařilo úspěšně
dojednat až poté, co JAR od svého programu v důsledku změny režimu upustila. Parrish, S.; Du Preez, J.:
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je možné prostřednictvím těchto zón dosáhnout. To platí zejména v případech, kdy
nebyla plně ukončena ratifikace smluv, případně tyto smlouvy ještě vůbec nevstoupily
v platnost551. Další slabinou jsou poskytnuté, resp. neposkytnuté Negative Security
Assurances ze strany jednotlivých jaderných států existujícím zónám bez jaderných
zbraní. Je třeba připomenout, že např. Smlouva z Bangkoku ještě nedostala požehnání
ani jednoho jaderného státu552. Proti některým ustanovením Smlouvy ze Semipalatinsku
pro změnu nahlas protestují Francie, Velká Británie a Spojené státy553.
Na jednotlivých smlouvách je vidět určitá poplatnost době a regionu, přičemž
povinnosti, ke kterým se strany zavazovaly, se postupně rozrůstaly, takže například
Smlouva ze Semipalatinsku klade na své signatáře mnohem vyšší nároky než Smlouva
z Tlatelolco. Z historického hlediska je tento vývoj více než pochopitelný, nicméně
z hlediska zvýšení účinnosti existujících zón by bylo vhodné, aby veškeré země, které
jsou součástí zón bez jaderných zbraní, přijaly závazky srovnatelné s těmi ze Smlouvy ze
Semipalatinsku. Jedná se například o závazky pramenící ze Smlouvy CTBT, z Konvence
o fyzické ochraně jaderného materiálu atp.
Do budoucna velmi zajímavou otázkou bude rovněž možnost vytváření dalších
zón bez jaderných zbraní. Faktem je, že "…většina oblastí vhodných k vytvoření zóny bez
jaderných zbraní je již v některé z existujících zón zahrnuta."554 V rámci existujících zón
bez jaderných zbraní nejsou žádné jaderné státy a tyto zóny se nacházejí v oblastech, ve
kterých je rozmístění jaderných zbraní ze strany jaderných států nepravděpodobné nebo
to alespoň není z geopolitického hlediska prioritou. Většina dalších oblastí, ve kterých se
uvažuje či uvažovalo o vytvoření zóny bez jaderných zbraní, buď zahrnuje (oficiálně
uznané nebo de facto) jaderné státy sousedí s nimi, nebo jsou státy nacházející se v těchto

Nuclear-Weapon-Free Zones Still a Useful Disarmament and Non-Prolifaration Toll? Center for NonProliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Stockholm, No 6, 2006.
551
Viz Smlouvy z Pelindaby, podepsaná již v roce 1996.
552
Ačkoli Čína deklarovala ochotu poskytnout NSA již v roce 2004.
553
Kassenova, T.: The struggle for a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Bulletin of the Atomic
Scientists, web edition/online, December 2008. <http://www.thebulletin.org/web-edition/features/thestruggle-a-nuclear-weapon-free-zone-central-asia> (25.1.2009)
554
Parrish, S.; Du Preez, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones Still a Useful Disarmament and NonProlifaration Toll? Center for Non-Proliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission,
Stockholm, No 6, 2006, str. 5

- 198 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

oblastech spojeny s jadernými státy smlouvami o kolektivní bezpečnosti. Všechny tyto
skutečnosti vytvoření nových zón bez jaderných zbraní výrazně komplikují555.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud bude docházet k vytváření dalších zón bez
jaderných zbraní, nebude k němu docházet na základě "klasického" přístupu, který byl
praktikován v případě prvních čtyř zón556 a částečně i v případě střední Asie. Vzhledem
k přítomnosti (de facto) jaderných států v regionech potenciálních nových zón bude
nutné rozšířit existující režim nešíření jaderných zbraní s pilířem zajišťujícím jaderné
odzbrojení. To by ovšem znamenalo nutnost zásadní změny politické orientace těchto
zemí557, což by časem mohlo být možné např. v Íránu. Pravděpodobnější varianta ovšem
je, že i kdyby nové zóny bez jaderných zbraní vznikly, budou mít spíše charakter dohod
o odzbrojení v kombinaci se závazkem vzdát se jaderných zbraní než zón bez jaderných
zbraní, jak byly definovány a analyzovány v této kapitole. Další cestou, kterou je možné
se vydat, ale která bude patrně vyžadovat delší časový horizont, je rozšíření konceptu
z jaderných zbraní na zbraně hromadného ničení obecně, tak jak je to navrhováno
v případě oblasti Blízkého a Středního Výhodu558.
Ačkoli výše uvedené body mohou při povrchní analýze nasvědčovat tomu, že
zóny bez jaderných zbraní jsou do značné míry přežitkem tradičního přístupu k nešíření
jaderných zbraní z dob studené války, je třeba vyzdvihnout jejich přetrvávající pozitivní
přínos. Stávající model sice zřejmě nebude moci sloužit k vytváření nových zón bez
jaderných zbraní, nicméně s určitými úpravami nutnými v post-bipolárním světě, mohou
významně přispívat k nešíření jaderných zbraní. Koncept zón bez jaderných zbraní jako
takový může být, s určitými modifikacemi, velmi přínosný zejména z hlediska některých
nedostatků současného režimu nešíření jaderných zbraní559.

555

Důkazem pro toto tvrzení může být i přístup (západních) jaderných států k (jednání o) zóně bez
jaderných zbraní ve střední Asii.
556
Smlouva z Tlatelolco, Smlouva z Rarotonga, Smlouva z Bangkoku a Smlouva z Pelindaby.
557
Např. srovnatelné se změnami v Jihoafrické republice po pádu Apartheidu.
558
Baumgart, C., Müller, H.: A nuclear Weapon-Free Zone in the Middle East: A Pie in the Sky? The
Washington Quarterly, Winter 2004-2005, pp. 45–58.
559
Parrish, S.; Du Preez, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones Still a Useful Disarmament and NonProlifaration Toll? Center for Non-Proliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission,
Stockholm, No 6, 2006.
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B.5 Omezování a snižování počtu jaderných
zbraní a související témata
Zákazy zkoušek jaderných zbraní, jejich další nešíření a vytváření zón bez
jaderných zbraní jsou opatření, jejichž primárním cílem je omezení jaderného zbrojení a
omezení počtu států vlastnících jaderné zbraně. Jaderné odzbrojování, tedy snižování
počtu jaderných zbraní s cílem jejich úplného odstranění, je ovšem poněkud jiný a
výrazně citlivější proces, protože se přímo dotýká vojenských doktrín jednotlivých
zemí560.
Jaderné zbraně se staly do jisté míry symbolem studené války a budování
jaderných arzenálů bylo základem závodů ve zbrojení, zejména v podání obou
supervelmocí. Po skončení studené války a zániku bipolarity však dostalo vlastnictví
jaderných zbraní nádech spíše pozůstatku téměř čtyřicet let trvajícího soupeření
Spojených států a Sovětského svazu. Koncept odstrašení, na kterém je vlastnictví
jaderných zbraní převážně založeno, dostal při absenci silného a viditelného protivníka
zcela nový rozměr a změnila se i povaha bezpečnostních rizik. V dnešním multipolárním
světě, kdy stále větší roli hrají nestátní aktéři, již existující jaderné zbraně nejsou s to
plnit úlohu, pro kterou byly stvořeny. I přesto se ale jaderné státy nechtějí těchto zbraní
zcela a definitivně vzdát. Dochází sice ke snižování počtu jaderných zbraní, nicméně toto
snižování je poměrně pomalé a není zcela zaručeno, že se tento trend neobrátí. Staré a
v současnosti prakticky nepoužitelné zbraně z doby hluboké studené války jsou navíc
nahrazovány moderními systémy, jejichž účinnost a použitelnost je v aktuálních
podmínkách potenciálně mnohem vyšší561.
Páteří kontroly zbrojení a především jaderného odzbrojování byly dlouho
bilaterální dohody mezi USA a Sovětských svazem, které nejprve limitovaly závody ve
zbrojení a poté vedly i k výraznému snižování počtu jaderných zbraní. Tyto dohody však

560

Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
561
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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lze chápat jako přímý důsledek studené války, tedy bipolárního systému s prakticky
jediným protivníkem. Nová bezpečnostní rizika typická pro multilaterální povahu
současných mezinárodních (politických i vojenských) vztahů však vyžadují i další
opatření. K těmto opatřením, která jsou spojena spíše s neoficiálními jadernými státy či
se státy s jadernými ambicemi, by bylo možné zařadit otázky nosičů jaderných hlavic,
díky nimž se jaderná výbušná zařízení stávají zbraněmi v pravém, resp. klasickém slova
smyslu, a také otázky štěpného materiálu, který je nutný k výrobě jaderných zbraní.
Omezení produkce tohoto materiálu a likvidace jeho existujících zásob je totiž základním
předpokladem, že jaderné odzbrojení je trvalého charakteru, resp. že tento proces nebude
možné obrátit a znovu nastartovat jaderné zbrojení562. Hned na začátku je však třeba
konstatovat, že pokrok v této oblasti není v současné době zcela dostatečný, především
díky některým přetrvávajícím názorům z minulosti.

B.5.1 Shrnutí dvojstranných dohod mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem (Ruskou federací) o kontrole zbrojení a
odzbrojení
Vlastnictví jaderných zbraní se týká pouze velmi omezeného počtu států a drtivou
většinu z nich přitom vlastní dvě supervelmoci, které proti sobě stály během studené
války, tedy Spojené státy a Ruská federace jakožto nástupce Sovětského svazu. To je
také důvodem, proč se obě tyto země snažily o (alespoň nějakou) kontrolu zbrojení, resp.
kontrolu počtu jaderných zbraní. Jednání o těchto otázkách a jejich průběh rovněž velmi
dobře ukazovaly vývoj vzájemných vztahů mezi oběma těmito mocnostmi od prvotního
détente počátkem 70. let za Nixona a Brežněva, přes Reagana a Bushe staršího v éře
Michaila Gorbačova, Clintona a Jelcina v 90. letech a Bushe mladšího a Putina po roce
2000. Tyto vztahy se vyvíjely od prvotních rozhovorů o omezení (rychlosti)
vyzbrojování, což se týkalo především jednání v rámci SALT I a SALT II, a teprve
postupně se dostalo k otázkám odzbrojování, které v zásadě započalo Smlouvou INF.563

562

Global Fissile Material Report 2008, Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty,
International Panel on Fissile Materials, 2008.
563
Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, resp. Athanasopulos, H.: Nuclear
Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London, 2000.
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Nadá se však říci, že by tento proces byl hladký, ve skutečnosti se mnohokrát dostal do
slepé uličky díky problémům s ratifikací smluv jednou či druhou stranou, atp564.
Počátek omezování závodů ve zbrojení, Smlouvy SALT I
I přesto, že se během 60. let podařilo uzavřít hned dvě významné (multilaterální)
smlouvy týkající se omezení jaderného zbrojení (Smlouvy LTBT a NPT), pokračovaly
závody ve zbrojení mezi USA a Sovětským svazem ve vysokém tempu. Výdaje na
obranu začaly být v USA zdrojem znepokojení565 a Sovětský svaz přitom Spojené státy
především v množství strategických jaderných zbraní doháněl co do počtu raket a díky
silnějším hlavicím získával de facto převahu. Jednání o stanovení stropů na tyto zbraně
začala v roce 1969 a v květnu 1972 došlo k podpisu smluv označovaných jako SALT I,
které obsahovaly také Smlouvu o omezení systémů protiraketové obrany (Smlouva
ABM566, viz níže) a Dočasnou dohodu mezi USA a SSSR o některých opatřeních
k omezení strategických jaderných zbraní. Z hlediska jednání bylo velmi důležité, že se
řešily zároveň otázky systémů obranných a útočných.
Přínos dohod SALT I je z hlediska mezinárodní bezpečnosti a zejména z hlediska
omezení jaderného zbrojení nezpochybnitelný. Průlomem bylo zejména to, že obě
supervelmoci poprvé společně řešily téma jaderných zbraní, které hrálo prim
v bezpečnostních doktrínách obou zemí, a dosáhly na tomto poli úspěchu. Stropy
stanovené v rámci jednotlivých zbraňových systémů rovněž do jisté míry zvyšovaly
stabilitu ve vztazích mezi oběma zeměmi a staly se základním stavebním kamenem
dalších jednání o jaderném odzbrojení. Je však třeba připomenout, že samotná Smlouva
SALT I ještě není smlouvou o odzbrojení567.

564
Následující sekce představují pouze přehled nejvýznamnějších dohod týkajících se kontroly zbrojení a
odzbrojení dosažených na bilaterální bázi. Cílem tohoto přehledu není poskytnout vyčerpávající informace
o dané problematice, ale spíše zdůraznit přínos těchto smluv v kontextu kontroly jaderného zbrojení a
jaderného odzbrojení.
565
Což způsobily mimo jiné výdaje na válku ve Vietnamu. Vedle toho měly Spojené státy 1054
mezikontinentálních balistických raket (ICBM), 650 balistických raket odpalovaných z ponorek (SLBM) a
cca 400 těžkých strategických bombardérů B-52, což byly hodnoty, které Kongres nechtěl překročit.
ACDA 1982 ed. Citováno v Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian
Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999, str. 21.
566
Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the
Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, Moskva 1972.
567
Smlouvy neredukují vojenské arzenály signatářů, ale pouze zmrazují počet hlavic a jejich odpalovacích
zařízení ke dni podpisu. Zároveň umožňují dokončit ve výrobě se nacházející zařízení. Dále je stanoveno,
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Nedostatky dohod jsou rovněž zřejmé, např. nezahrnutí strategických bombardérů
a střel s více nezávisle na sobě naváděnými hlavicemi (MIRV). Výsledkem pak je, že
Smlouva neomezuje počet hlavic, ale pouze počet nosičů. Důvodem k tomu je možnost,
resp. nemožnost kontroly počtu hlavic, protože verifikace smlouvy SALT I probíhala
pouze na základě národních technických prostředků (NTM). Pro verifikaci omezení
počtu skutečných hlavic by byly nutné inspekce na místě, které však byly v této době pro
Sověty ještě nepřijatelné, zejména díky obavám ze špionáže568. Zle samozřejmě
předpokládat, že obě strany měly díky špionáži představu o tom, jak by na tom jejich
protivník mohl být, skutečně přesvědčivé důkazy, které by mohly být použity
k usvědčení druhé strany z případného porušení závazků však samozřejmě chyběly.
Omezení systémů protiraketové obrany, Smlouva ABM
Smlouva o omezení systémů protiraketové obrany (smlouva ABM) je pokládána
za nejvýznamnější přínos prvního kola jednání v rámci SALT, protože jednak významně
reguluje závody ve zbrojení z hlediska nákladů a jednak znemožňuje výrazné vychýlení
strategické "rovnováhy strachu" jedním či druhým směrem569. Podstatou této Smlouvy je
omezení vývoje a rozmisťování systému protiraketové obrany (ABM), který je
charakterizován jako "systém boje k odražení strategických balistických střel nebo jejich
prvků v letové fázi"570 Cílem protiraketové obrany (ABM) je ochrana vlastního území
před cizími balistickými raketami571. V rámci vývoje tohoto systému tahaly za delší
konec prakticky po celou dobu Spojené státy, a proto byl zájem na uzavření dohody
zejména na straně Sovětů. Ti ovšem měli výhodnější pozici naopak v počtech

že počet odpalovacích zařízení mezikontinentálních střel nesmí narůstat, což se však netýká možnosti
vylepšení těchto systémů. Výsledné závazky tedy nepřispějí k zastavení závodů ve zbrojení, spíše se
"závody v jaderném zbrojení rapidně přesunou od závodů kvantitativních v závody kvalitativní." Viz např.
SIPRI Research Report No. 5: Strategic Arms Limitation. The First Agreements, Stockholm 1972, str. 23–
24.
568
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
569
Prostřednictvím omezení defenzivních systémů mělo být dosaženo i snížení motivace k výrobě stále více
ofenzivních systémů a získání strategické výhody v tomto smyslu.
570
Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the
Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, Moskva 1972, čl. II
571
Funkční AMB tedy protivníkovi znemožňuje zasáhnout území daného státu, resp. tuto možnost výrazně
omezuje. V případě, že by jedna ze stran tento systém úspěšně vyvinula, stala by se doktrína hromadné
odvety zcela irelevantní pro stranu, která daný systém nemá, a druhou stranu by to samozřejmě motivovalo
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balistických raket, a proto byla Smlouva ABM uzavřena v rámci SALT I, resp. jako
součást tohoto balíku dohod572.
Smlouva ABM systém protiraketové obrany zcela nezakazovala, ale stanovovala,
že se nesmí jednat o systém celonárodní573. V rámci dvou povolených oblastí, které bylo
možné chránit protiraketovým štítem, si obě strany zvolily hlavní města a oblasti, odkud
byly odpalovány mezikontinentální střely. Již v červenci 1974, tedy cca dva roky od
podepsání původní smlouvy ABM, byl podepsán její dodatek, resp. protokol, podle
kterého si každá strana smí ponechat pouze jeden okrsek se systémem protiraketové
obrany namísto původních dvou574. Zde se pak projevil velmi zajímavý fakt z hlediska
strategického smýšlení obou stran. Zatímco USA si na základě tohoto protokolu
ponechaly ochranu své základny mezikontinentálních balistických střel v Grand Forks,
Sověti se rozhodli pro obranu hlavního města, čímž prakticky dokázali, že s nenadálým
americkým útokem nepočítají575.
Dohoda o omezení systémů protiraketové obrany měla význam i v tom smyslu, že
omezila náklady na zbrojení, protože vývoj systému ABM byl nesmírně finančně

k preventivnímu úderu. Riziko vychýlení této rovnováhy nechtěla připustit ani jedna strana.
Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London, 2000.
572
"Smlouva ABM díky omezení počtu ABM okrsků a zákazu celonárodní protiraketové obrany omezuje
závody ve zbrojení, snižuje možnost prvotního útoku a minimalizuje strašnou představu vypuknutí totální
jaderné války." Díky nemožnosti, resp. zákazu efektivní obrany proti balistickým raketám tak Smlouva
ABM de facto potvrzovala koncept vzájemného zaručeného zničení (Mutually Assured Destruction,
MAD). Vizn např. Cowen, R., Jasani, B., Stutzle, W.: The ABM Treaty. To Defend or Not to Defend?,
New York 1987, str. 45.
573
Smlouva povoluje pouze dva okrsky pro rozmístění systému ABM, které musí být od sebe vzdáleny
alespoň 1300 km (z důvodu vyloučení možného spojení obou základen v celonárodní systém obrany).
Každý okrsek pak smí mít poloměr maximálně 150 km, přičemž v tomto okruhu musí být rozmístěny
všechny komponenty systému. Systém pak obsahuje maximálně 100 odpalovacích zařízení pro antirakety,
maximálně 100 raket v odpalovacím postavení a maximálně šesti komplexů radiolokačních stanic
protiraketové obrany. Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc
Pub, London, 2000.
574
Protokol umožňuje zrušení stávajících okrsků a zřízení zcela nového na jiném místě. Obě strany tak smí
učinit pouze jednou a druhou stranu o tomto kroku musí dopředu informovat.
575
Z vojensko-strategického hlediska je vysvětlění tohoto kroku jednoduché. Význam (strategických)
jaderných zbraní je založen na odstrašení, které spočívá v tom, že agresor je (doslova) zničen odvetným
útokem za použití (strategických) jaderných zbraní (viz také MAD – Mutually Assured Destruction). Pro
provedení protiútoku je nutné jak nejvyšší politické a vojenské velení (zde předpokládáno v hlavním
městě), tak i rakety samotné (raketové základny). Spojeným státům by podle této logiky po nenadálém
sovětském útoku zůstaly rakety, kterými by mohly provést odvetný úder. Sovětům by sice patrně zůstalo
nejvyšší politiké a vojenské velení, ale neměli by odvetný útok čím provést. Jinými slovy zde teoreticky
nastala situace, kdy Spojené státy mohly jadernou válku "vyhrát", tj. zničit (vojenskou sílu) SSSR bez toho,
aniž by se vystavovaly hromadné odvetě. Proto lze z vojensko-strategického hlediska považovat volbu
Sovětů za poměrně jasný důkaz toho, že nepočítají s tím, že by Spojené státy zaútočily jako první.
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náročný a rozmístění každého dalšího operačního systému na straně jedné velmoci by
samozřejmě znamenalo nutnost učinění stejného kroku i pro druhou zemi. Díky Smlouvě
ABM tak byly tyto potenciální výdaje eliminovány576.
Pokračování v omezování závodů ve zbrojení, Smlouva SALT II
Vzhledem k úspěchu politiky détente se jak Spojené státy, tak SSSR snažily
o pokračování iniciativ v rámci kontroly zbrojení. Již krátce po ratifikaci dokumentů
SALT I v roce 1972 bylo proto započato nové kolo rozhovorů týkajících se dalšího
omezení strategických jaderných sil. Cílem těchto jednání, označovaných jako SALT II,
bylo stanovení rovných úhrnných limitů pro strategické útočné zbraně, tedy ICBM,
SLBM a strategické bombardéry a také regulace nových zbraňových systémů typu
MIRV.
Principem, na kterém měla být dohoda SALT (II) postavena, byla rovnováha
mezi oběma supervelmocemi ve strategických útočných zbraních577. Jednání však
vzhledem k mnoha okolnostem nebyla jednoduchá, zejména co se týče konkrétních
limitů578. Velkým problémem byla tradičně verifikace, protože moderní zbraňové
systémy, jako mobilní odpalovací zařízení pro ICBM, střely s plochou dráhou letu či
systém MIRV, značně omezovaly možnost kontroly dodržování závazků druhou stranou
pomocí národních technických prostředků. Efektivní kontrola vyžadovala inspekce na
místě, což, jak už bylo několikrát zmíněno, považovali Sověti za přílišné vměšování.
V situaci, kdy jednání SALT II uvízla na mrtvém bodě, přišli Sověti s návrhem
všeobecné deklarace o prevenci jaderné války, což byl však dokument, který ani jednu
stranu nezavazoval k žádným restrikcím579.

576

Alespoň do doby nástupu Ronalda Reagana, který vyhlásil svůj program strategické obranné iniciativy
(Strategic Defense Initiative, SDI), přezdívané "Hvězdné války". Na Reagana pak do jisté míry navázali i
Clinton a Bush mladší, který v roce 2002 od této Smlouvy odstoupil. Viz níže.
577
Sovětský svaz by jejím prostřednictvím dosáhl jednoho ze svých hlavních cílů, neboť parita v této
oblasti znamenala zmenšení rizika vypuknutí jaderné války, a případný konflikt by pak podle sovětských
stratégů byl veden za pomoci konvenčních prostředků, v kterých měl SSSR značnou kvantitativní převahu.
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
578
Každá strana měla mít k disposici 2400 odpalovacích zařízení všeho druhu, tj. ICBM, SLBM a SB.
1320 z nich smělo být dle dohody opatřeno systémem MIRV. Viz Treaty on the Basic Principles of
Relations Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics.
579
Dohoda mezi SSSR a USA o odvrácení jaderné války podepsána při summitu ve Washingtonu na jaře
1973. Krátce po podpisu této dohody však Sověti zahájili testování MIRV, což byl krok, který této dohodě
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Přes všechny problémy však byl balík smluv označovaný jako SALT II podepsán
prezidentem Carterem a generálním tajemníkem Brežněvem v červnu 1979 a ještě týž tok
měly tyto Smlouvy vstoupit v platnost. Koncem roku 1979 však SSSR zahájil invazi do
Afghánistánu a USA v reakci ustoupily od ratifikace Smlouvy, která tak nikdy
nevstoupila v platnost. I přesto se ale obě strany chovaly víceméně v souladu
s ustanoveními této Smlouvy580.
Přínos dohody pro jaderné odzbrojení a světovou bezpečnost je poměrně
diskutabilní. Supervelmoci sice pokračovaly v relativně vstřícných jednáních, nedocílily
však výraznějšího posunu oproti SALT I. Stejně jako v případě svého předchůdce není
ani SALT II z mezinárodněprávního hlediska odzbrojovací smlouvou, ale pouze dohodou
omezující jaderné zbrojení. Jejím cílem navíc nebylo snížení počtu strategických
jaderných nosičů a zbraní, ale ustavení parity v tomto druhu zbraní, tedy vytvoření
skutečné rovnováhy strachu581. I vzhledem k neúspěšné ratifikaci tak jaderné arzenály
nedoznaly výraznějších změn.
Významný krok v odzbrojení – Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího
doletu, Smlouva INF
Dohody SALT omezovaly obě supervelmoci co se týče počtu strategických
jaderných zbraní, tedy převážně raket dlouhého doletu. Koncem 70. let se tak závody ve
zbrojení přenesly do oblasti raket středního doletu, na které se dohody SALT
nevztahovaly a ve kterých Sovětský svaz rychle získal silnou převahu a ohrožoval tak
především evropské státy NATO. Spojené státy v reakci na tuto situaci začaly posilovat
své rakety rozmístěné v Evropě a zároveň se snažily dohodnout se Sověty omezení
tohoto typu zbraní582.
jednoznačně protiřečil a vedl paradoxně k urychlení závodů ve zbrojení. Reakcí Američanů bylo zahájení
vývoje střel s plochou dráhou letu s dalekým dosahem. Křehká důvěra mezi supervelmocemi tak
definitivně vzala za své. Viz např Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law,
McFarland & Co Inc Pub, London, 2000.
580
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
581
Viz např. Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub,
London, 2000.
582
V rámci jednání šlo de facto o dvě skupiny zbraní, resp. jejich nosičů: (1) rakety středního doletu
s dosahem 1000–5500 km a (2) rakety kratšího doletu s dosahem 300–1000 km. Na straně SSSR se jednalo
především o rakety SS-20, SS-4 a SS-5 (střední dolet), resp. SS-12 a SS-23 (kratší dolet). Na straně USA to
byly rakety Pershing II a střely s plochou dráhou letu BGM-109G (střední dolet) a Pershing IA (kratší

- 206 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

Výchozím bodem pro jednání byla tzv. nulová varianta ("zero-zero offer"), která
počítala s odstraněním všech těchto zbraní. Sovětský svaz ale až do nástupu Michaila
Gorbačova důsledně aplikoval vyčkávací taktiku a jednání nedospěla k žádnému
pokroku. Roky 1985 a 1986 však byly přelomovým obdobím především ve smyslu
ochoty Sovětského svazu (ale i USA) k omezení počtu jaderných zbraní a také z hlediska
akceptace inspekcí na místě ze strany Sovětského svazu. Jednání však do značné míry
komplikoval plán prezidenta Reagana na pokračování v budování strategické obranné
iniciativy SDI (přezdívaná "Hvězdné války"), i když ta byla v přímém rozporu se
Smlouvou ABM. Přesto však jednání v roce 1987 dospělo do úspěšného konce a
Smlouva INF mohla vstoupit v platnost v červnu 1988583.
Smlouva mezi USA a SSSR o likvidaci raket středního a kratšího doletu (Treaty
on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles; INF Treaty)
zavazuje obě země k likvidaci veškerých raket a střel s plochou dráhou letu středního a
kratšího doletu a k zákazu jejich vlastnictví v budoucnu584. Důležitou součástí Smlouvy a
jejího protokolu jsou komplexní ustanovení o verifikaci, včetně inspekcí na místě, což
z hlediska bilaterálních dohod o kontrole zbrojení či odzbrojení znamenalo historický
průlom585.
Z právního hlediska představuje Smlouva INF historický milník v oblasti
jaderného odzbrojení. Jedná se totiž o první dvoustrannou smlouvu o jaderném
odzbrojení, která skutečně redukuje jaderný arzenál obou signatářů. Na jejím základě
došlo k vyřazení a likvidaci celé jedné třídy rozmístěných i nerozmístěných jaderných

dolet). Viz také Smlouva mezi USA a SSSR o likvidaci raket středního a kratšího doletu, Treaty on the
Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles; INF Treaty, čl. III.
583
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
584
Konkrétní systémy INF určené k likvidaci specifikuje čl III. V souladu s čl. IV se obě strany dohodly
na eliminaci raket středního doletu, odpalovacích zařízení těchto raket a všech podpůrných zařízení.
Celkem vedla tato Smlouva k likvidaci více než 1750 střel na straně SSSR, více než 850 střel na straně
USA a celkem více než 4000 bojových jaderných hlavic. Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear
Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July
1999.
585
Je však zřejmé, že bez tohoto kontrolního mechanismu by Smlouva INF nemoha být uzavřena, protože
by nebylo možné prověřit, zda supervelmoci důsledně plní ustanovení smlouvy a ničení systémů INF
provádějí skutečně tak, aby v budoucnu nemohlo dojít k opětovnému smontování jednotlivých
komponentů. Povoleno bylo v této souvislosti samozřejmě i využití národních technických prostředků.
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zbraní586. Byl tak učiněn důležitý krok v procesu směřujícím od počátečního omezení
jaderných zbraní k hlavnímu cíli, tedy jejich úplnému a všeobecnému odstranění.
Význam Smlouvy je však třeba spatřovat spíše v politické nežli ve vojenské rovině.
Supervelmoci uzavřením Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu prokázaly
ochotu redukovat své jaderné arzenály a připravily tak podmínky pro další jednání
o snížení počtu strategických jaderných zbraní. Ve své době Smlouva INF rovněž
předznamenávala pozvolný začátek konce studené války a začátek procesu všeobecného
odzbrojení.
Snižování počtu strategických útočných jaderných zbraní, Smlouva START I
V roce 1982, krátce po zahájení jednání ohledně Smlouvy INF, inicioval
prezident Reagan i jednání o strategických jaderných zbraních, resp. o jejich snížení.
Cílem těchto jednání nemělo být pouhé omezení počtu strategických jaderných zbraní,
jak tomu bylo v případě SALT I a II, ale redukce jejich počtu. Zároveň se START (I) měl
týkat především samotných raket a jaderných hlavic, nikoli odpalovacích zařízení jako
jeho předchůdci. Stejně jako v případě Smlouvy INF se však jednání nedařila až do roku
1985,. resp. 1986, kdy bylo dosaženo dohody na základních parametrech Smlouvy587.
Jednání o detailech nicméně zabrala ještě několik dalších let, zejména proto, že Spojené
státy a Sovětský svaz měly rozdílnou strukturu strategických zbraňových systémů, což
komplikovalo diskusi z hlediska sub-limitů na jednotlivé typy nosičů.
V průběhu let 1988 a 1989 se oběma stranám podařilo vyřešit většinu sporných
bodů a vytvořit komplexní a do té doby nemyslitelný verifikační mechanismus Smlouvy.
Jeho základní pilíře byly přejaty ze Smlouvy INF a byly doplněny o prvky umožňující
účinnou kontrolu v případě komplikovaného sčítání zbraňových systémů podléhajících
Smlouvě START I. Stažení sovětského požadavku na zastavení amerického programu

586

Viz např. Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub,
London, 2000, nebo Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
587
Těmito parametry bylo 6000 hlavic a 1600 strategických nosičů a také základní parametry pro inspekce
a celý verifikační mechanismus. Viz Smlouva mezi USA a SSSR o snížení a omezení strategických
útočných zbraní, Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics
on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms; START I Treaty, Moskva, 1991.
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SDI pak znamenalo odstranění poslední překážky podpisu této Smlouvy588, ke kterému
však díky událostem ve střední a východní Evropě došlo až v červenci 1991. V platnost
vstoupila Smlouva START I v prosinci 1994 a sice na patnáct let, což znamená, že
koncem roku 2009 dojde k vypršení její platnosti.
Situace s implementací Smlouvy START I se nečekaně zkomplikovala v prosinci
1991, kdy došlo k rozpadu Sovětského svazu a zbraně, které této Smlouvě podléhaly, se
nacházely na území celkem čtyř států (Ruské federace, Běloruska, Ukrajiny a
Kazachstánu). Situaci s právním nástupnictvím po SSSR se však podařilo vyřešit
v květnu 1992, kdy byl podepsán tzv. Lisabonský protokol589, který zavazoval čtyři
zmíněné státy a USA k dodržování podmínek daných původní Smlouvou START I590.
Význam smlouvy START I spočívá jak v rovině mezinárodněpolitické, tak
v rovině vojenskopolitické, protože se jedná o historicky první bilaterální odzbrojovací
dohodu redukující strategické jaderné arzenály obou signatářů. Dohodnutý strop 6000
rozmístěných strategických jaderných hlavic totiž znamená snížení jejich počtu o 20–
25% na straně USA a o 30–35% na straně SSSR591. Pozitivem je dále fakt, že Smlouva
byla navržena s cílem zvýšit bezpečnost obou stran eliminací obzvláště nebezpečných
zbraňových systémů schopných nečekaně provést první úder592. Její přínos v oblasti
zvýšení mezinárodní bezpečnosti je tak nezpochybnitelný.
Smlouva START I ovšem zdaleka nenaplnila veškerá očekávání do ní vkládaná.
Umožňuje např. supervelmocím redukovat jejich starší, tedy méně sofistikovaný arzenál

588

Smlouva mezi USA a SSSR o snížení a omezení strategických útočných zbraní, Treaty Between the
United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of
Strategic Offensive Arms; START I Treaty, Moskva, 1991.
589
Protocol to the Teaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialistic
Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, Lisabon, 1992.
http://www.state.gov/documents/organization/27389.pdf
590
Rusko v rámci tohoto protokolu převzalo všechny závazky bývalého Sovětského svazu a Bělorusko,
Ukrajina a Kazachstán se zavázaly vzdát se jaderných zbraní a připojit se ke Smlouvě NPT jakožto
nejaderné státy. Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian
Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
591
Redukce hlavic nesených k cíli pomocí ICBM a SLBM dosahuje dokonce 35% u USA a 50% u SSSR.
Snížení počtu jaderných zbraní je však pouze poloviční oproti původně předpokládané 50% redukci
dohodnuté Reaganem a Gorbačovem během summitu v Reykjavíku v roce 1986. Athanasopulos, H.:
Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London, 2000.
592
Zvláště radikálním snížením počtu sovětských těžkých ICBM SS–18 a zákazu vývoje, produkce a
rozmisťování jakýchkoli jiných těžkých ICBM na obou stranách. Velká pozornost byla rovněž věnována
těžko zjistitelným, a proto mimořádně nebezpečným mobilním raketám, zejména opět na sovětské straně
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a ponechat si nejmodernější, tedy ničivější systémy. Ponechané prostředky tak oběma
státům nadále umožňují pokrytí cílů stanovených ve svých operačních plánech pomocí
strategických jaderných zbraní. Smlouva navíc kromě těžkých a mobilních ICBM
neukládá zákaz vývoje, výroby a rozmisťování nových jaderných zbraňových systémů.
I přes uvedené nedostatky je celkový přínos dohody v oblasti zvýšení světové
bezpečnosti

nezpochybnitelný.

Mezinárodněprávní

systém

vytvořený

Smlouvou

START I poskytl dobrý předpoklad pro další kola jednání o odzbrojení a pro další
snižování strategických jaderných arzenálů obou zemí, které by mělo postupně směřovat
k úplné likvidaci tohoto druhu zbraní a to nejen v souvislosti s koncem studené války.
Pokusy o další snižování počtu strategických útočných jaderných zbraní, Smlouva
START II a výhled na START III
Další kolo rozhovorů o snižování počtu jaderných zbraní začalo již v červnu
1992, tedy ještě před vstupem Smlouvy START I v platnost. Prezidenti Bush a Jelcin se
dohodli na základních parametrech Smlouvy START II, která měla bezprostředně
navázat na START I, a dále výrazně snížit počty strategických jaderných zbraní. Právě
díky této přímé návaznosti byl pokrok v jednáních poměrně rychlý a Smlouva593 tak
mohla být podepsána již v lednu 1993. Jejím základem je snížení počtu jaderných hlavic
na obou stranách na 3600 ve stanovené struktuře (z původních 6000 daných Smlouvou
START I) a také likvidace všech těžkých ICBM vybavených systémem MIRV. Velká
pozornost byla věnována rovněž nosičům, včetně strategických bombardérů, a
odpalovacím silům. Návaznost na Smlouvu START I je patrná i z verifikačního
mechanismu, který Smlouva START II prakticky kompletně přebírá.
Komplikace však přišly s ratifikací této Smlouvy, která mohla začít až po vstupu
Smlouvy START I v platnost. Senát USA ji ratifikoval v lednu 1996, nicméně ruská
Státní duma, nově zvolená v prosinci 1995, se postavila proti Smlouvě594. V březnu 1997
rakety SS–24 a SS–25. Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co
Inc Pub, London, 2000.
593
Smlouva mezi USA a Ruskou federací o dalším snížení a omezení strategických útočných zbraní,
Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and
Limitation of Strategic Offensive Arms; START II Treaty, Moskva, 1993.
594
Většinu v ní totiž získali komunisté a další zastánci tvrdší linie vůči Spojeným státům a také Jelcinovi
političtí odpůrci. Ratifikace v ruské Dumě byla také několikrát přerušena, např. na protest proti
bombardování Kosova v roce 1999, kvůli obavám z rozšíření NATO atp. A ačkoli byly některé výhrady
částečně oprávněné, byl z jednání ruského parlamentu cítit způsob uvažování uplatňovaný za studené

- 210 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

bylo na summitu prezidentů Clintona a Jelcina rozhodnuto o pokračování v implementaci
START II a o uzavření smlouvy START III, která by rozmístění strategických jaderných
zbraní dále redukovala. Dohodnut byl i protokol ke Smlouvě START II umožňující
prodloužení období její implementace do roku 2007.
Postupem času však ratifikace smlouvy START II přestala být prioritou, zejména
pro Spojené státy, které se chtěly zaměřit na změny Smlouvy ABM, jež by jim
umožňovaly vybudovat systém protiraketové obrany. S tímto posunem v myšlení však
Rusko ostře nesouhlasilo. Ruská Duma sice Smlouvu START II formálně ratifikovala,
ale tuto ratifikaci podmínila zachováním Smlouvy ABM, tj. dle dodatku z roku 1997, což
bylo pro změnu nepřijatelné pro USA595. Po konečném odstoupení USA od Smlouvy
ABM v červnu 2002 pak Rusko stáhlo svou ratifikaci Smlouvy START II s tím, že už se
necítí být touto Smlouvou vázáno. Spolu se Smlouvou START II tak ztroskotala i
ratifikace START III.
V návaznosti na START I představuje START II další významný průlom
z hlediska rusko-amerického procesu jaderného odzbrojení. Navrhované snížení počtu
jaderných hlavic bylo bezprecedentní, stejně jako zákaz rozmisťování raket s více
hlavicemi, tedy nejničivějších zbraňových systémů vůbec, které tvořily páteř
strategických útočných jaderných sil obou států. Spolu se zákazem systému MIRV bylo
součástí START II i rozhodnutí o úplné likvidaci veškerých těžkých ICBM a významné
snížení bylo plánováno také v oblasti SLBM. Ani v případě START II však nebyly
stanoveny kvalitativní limity na případné nové zbraňové systémy. I přesto, že Smlouva
nevstoupila v platnost, řadí se START II mezi významné smlouvy v dějinách jaderného
odzbrojení. Jejím uzavřením dokončily USA a Rusko proces přeměny vzájemných
vztahů z vyloženě nepřátelských na zcela pragmatické a vytvořily tak podmínky pro další
redukci svých jaderných arzenálů.

války. Viz např. Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation
Programs Office, Los Alamos National Laboratory, July 1999.
595
Tato opatření stanovovala kritéria pro rozlišení mezi nestrategickou protiraketovou obranou, která je na
základě smlouvy ABM povolena, a strategickou protiraketovou obranou, jež je v dohodě explicitně
zakázána. Senát USA tento balík právně závazných opatření nikdy neprojednával. Athanasopulos, H.:
Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London, 2000.
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Odstoupení USA od Smlouvy ABM a obnovená iniciativa ke snižování počtu
jaderných zbraní ze strany USA a Ruska, Smlouva SORT596
Uzavření Smlouvy ABM bylo počátkem 70. let velkým úspěchem a přispělo
k zachování strategické rovnováhy. V průběhu času se však výrazně zvýšily rozdíly
ve vnímání důležitosti této Smlouvy mezi USA a Sovětským svazem, zejména díky
rozdílnému technologickému pokroku v obou zemích. První reálná hrozba odstoupení
USA od Smlouvy ABM nastala v polovině 80. let, kdy se administrativa prezidenta
Reagana rozhodla rozmístit obranné systémy v kosmickém prostoru, což bylo v přímém
rozporu s ustanoveními Smlouvy ABM597. V polovině 90. let se pak povedlo
republikánské většině v Kongresu prosadit návrh na vytvoření Národní raketové obrany
(National Missile Defense) schopné chránit území všech 50 států Unie před omezeným
jaderným úderem, což bylo opět v rozporu se Smlouvou ABM.
Spojené státy tak začaly testovat nový systém, ale neodvážily se ještě otevřeně od
Smlouvy ABM odstoupit, zejména před ratifikací Smlouvy START II v ruském
parlamentu. Konkrétní důvod pro odstoupení od Smlouvy ABM pak prezidentu Bushovi
poskytly teroristické útoky z 11. září 2001. V prosinci 2001 pak oficiálně oznámil
odstoupení USA od této Smlouvy. Reakce Ruska a prezidenta Putina byla umírněná,
s tím, že vypovězení dohody ABM neznamená vojenskou hrozbu Ruské federaci, a
nebude tak mít vliv na vzájemný partnerský vztah obou států ani další plánované jednání
o snížení strategických jaderných arzenálů. Spojeným státům a Rusku se společné řešení
problému protiraketové obrany doposud nalézt nepodařilo. Po období velmi dobré
spolupráce mezi supervelmocemi na počátku první dekády, zejména v rámci boje proti
terorismu, došlo v souvislosti s budováním systému protiraketové obrany k výraznému
ochlazení vztahů.
Myšlenka radikálního snížení počtu a ničivé síly strategických zbraní však byla a
je obhajována především v Rusku, které není schopno v dostatečném množství
nahrazovat svoji dosluhující výzbroj. Proto vystoupil prezident Putin v listopadu 2000
s návrhem na uzavření nové smlouvy, analogie START III, v níž by byly ustaveny ještě

596

Tato Smlouva je rovněž známá jako Moskevská smlouva. Smlouva mezi USA a Ruskou federací
o snížení strategických útočných potenciálů, Treaty Between the United States of America and the Russian
Federation on Strategic Offensive Reductions; SORT Treaty, Moskva, 2002
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nižší stropy, než stanovila dohoda START II. Spojené státy tento plán zprvu odmítaly,
neboť považovaly navrhovaný stav pod 2500 strategických hlavic za nedostatečný
k odstrašení případného útočníka.
Průlom přinesl summit obou prezidentů v listopadu 2001, kdy byla definitivně
odmítnuta možnost řídit se závazky smlouvy START II. Zároveň však byla v rámci
jednostranných opatření vytyčena cesta k dalšímu snížení počtu rozmístěných
strategických hlavic598. Ruská strana však na rozdíl od Američanů požadovala právně
závazný dokument, tj. bilaterální smlouvu podrobně určující pravidla redukce a důsledně
kontrolující eliminaci vyřazených jaderných hlavic.
Kompromisním řešením se tak stal podpis Smlouvy SORT599 kodifikující
stručnou formou prohlášení obou prezidentů v květnu 2002. Tato smlouva svým
způsobem navazuje na Smlouvu START I a ukládá oběma signatářům do konce roku
2012 snížit jejich strategický jaderný arzenál o 60–70% oproti současnému stavu. Toto
snížení sice znamená významný pokrok oproti START I i START II, avšak ne už oproti
plánované START III. Smlouva SORT rovněž nastoluje mnohem mírnější režim, než je
tomu v případě Smluv START600. Smlouva SORT je také koncipována jako zcela
samostatná a na žádnou předchozí dohodu nenavazuje. Smlouva START I tedy zůstává
v platnosti a Smlouva SORT její platnost neukončuje, nerozšiřuje ani jinak neovlivňuje.
Smlouva SORT sice z hlediska samotného počtu všech jaderných hlavic přináší
jeho výrazné snížení601, jinak ovšem v porovnání se Smlouvou START II znamená krok
zpět. Z právního hlediska Smlouva SORT nenavazuje na předchozí detailně

597

Viz Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the
Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, Moskva, 1972, čl. V.
598
V případě USA se jednalo o snížení na 1700–2200 během následujících deseti let. To by v praxi
znamenalo snížení oproti současnému stavu zhruba o dvě třetiny a o 1000 hlavic oproti smlouvě START
II. V případě Ruska se jednalo o závazek k redukci ruského strategického arzenálu na 1500 hlavic, ovšem
bez přesnějšího časového plánu realizace tohoto závazku.
599
Smlouva mezi USA a Ruskou federací o snížení strategických útočných potenciálů, Treaty Between the
United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions, SORT Treaty,
Moskva, 2002.
600
Signatáři mohou např. o skladbě a struktuře svých strategických sil rozhodnout sami, nesmí však
překročit dohodnutý strop rozmístěných hlavic. Na rozdíl od předchozích odzbrojovacích dohod, které jako
důvod k odstoupení stanovují mimořádné okolnosti ohrožující vyšší zájmy státu, je jediným kritériem
k jejímu vypovězení tříměsíční výpovědní lhůta.
601
SORT lze rovněž chápat jako příspěvek k naplňování Smlouvy NPT z roku 1968. Po implementaci
dohody SORT v roce 2012 poprvé klesne stav arzenálů Ruska a USA pod hodnotu z roku 1968, kdy byla
Smlouva o nešíření jaderných zbraní podepsána.
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propracované bilaterální odzbrojovací smlouvy a stanovuje pouze všeobecné formulace
umožňující značnou volnost při realizaci. V kombinaci s absencí jakéhokoli kontrolního
mechanismu by tak mohlo dojít v budoucnu k celé řadě závažných problémů
ohrožujících její úspěšnou implementaci. Dalším závažným nedostatkem je absence
časového plánu. Smlouva SORT také nikterak nezavazuje signatáře k omezení či
likvidaci nosičů strategických jaderných zbraní. Oba státy si tak mohou ponechat
libovolný počet ICBM, SLBM i strategických bombardérů a zaniká i povinnost likvidace
vícečetných hlavic umístěných na ICBM a zničení těžkých ICBM. Pro další vývoj
v souvislosti s redukcí jaderných arzenálů obou zení tak bude důležitý postoj nové
americké administrativy i další postoj stávající ruské administrativy k budovanému
americkému protiraketovému štítu.

B.5.2 Omezení šíření potenciálních nosičů jaderných zbraní –
Proliferace raket
Jaderné výbušné zařízení, resp. jaderná hlavice, která je sama o sobě schopná
masového ničení, se stává zbraní v pravém slova smyslu až ve chvíli, kdy je ten, kdo ji
použije, schopen dopravit ji na určený cíl. V zásadě přitom existuje několik způsobů,
resp. prostředků, od těžkých bombardérů přes další letadla až po balistické rakety a střely
s plochou dráhou letu602. V rámci úsilí o odzbrojení, resp. kontrolu zbrojení, se přitom
mezinárodní společenství soustředí především na balistické rakety a střely s plochou
dráhou letu schopné nést jaderné hlavice603. Důvodem je především jejich schopnost
zasáhnout cíl na velké vzdálenosti, relativně velmi přesně a hlavně velmi rychle, tj. bez
předchozího varování. Jejich kontrola je však výrazně znesnadněna tím, že mohou sloužit
jak jako nosiče jaderných hlavic (a potažmo zbraní hromadného ničení), tak i jako nosiče
hlavic konvenčních604.

602

Pokrok v technologii znamenal, že dnes jsou toho schopny i bezpilotní řízené stroje atp. V rámci
taktických jaderných zbraní je možné uvažovat rovněž dělostřelectvo, případně jaderné miny.
603
Tyto druhy střel zahrnují několik technologií. Balistické rakety krátkého, středního i dlouhého doletu
mohou být odpalovány ze země či z moře a střely s plochou dráhou letu (všech dosahů) pak navíc ještě ze
vzduchu.
604
Vzhledem k obtížnosti určení přesné dráhy letu, a tedy obtížnějšímu zaměření, je ovšem většina
balistických raket s dlouhým doletem považována primárně za nosiče zbraní jaderných, zvláště pokud se
jedná o raketové technologie vyvinuté v méně vyspělých státech. Dean, J.: Controlling Missiles, Union of
Concerned Scientists, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 24, December 2004.
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Důležitost kontroly raket, resp. nosičů obecně, podtrhuje i fakt, že všechny země,
které měly jaderný program, měly buď také program vývoje balistických raket, nebo se
je pokoušely pořídit. Zatímco však země, které mají program vývoje balistických raket,
se nemusí nutně snažit získat jaderné zbraně, v případě zemí s jadernými ambicemi je
nanejvýš pravděpodobné, že budou tento program mít. Vývoj balistických raket je však
záležitostí technicky a finančně vysoce náročnou. V současnosti se předpokládá, že
balistické rakety získalo, výrobou či nákupem, zhruba 40 států, z nichž většina má však
pouze rakety krátkého doletu. Rakety středního doletu má jen něco okolo deseti zemí,
mezi nimi i čtyři nečlenské země Smlouvy NPT, tedy Izrael, Indie, Pákistán a Severní
Korea. Vyzkoušené a spolehlivé balistické rakety dlouhého doletu (mezikontinentální)
má pak pouze pět oficiálních jaderných států.
Rakety jakožto nosiče jaderných zbraní byly těžištěm (dvoustranných) dohod
o kontrole zbrojení v rámci studené války (SALT I a II, INF, START I a II). Důvodem
pro to byla transparentnost a relativně snadnější možnost verifikace než v případě
samotných hlavic. Množství zbraní tak bylo kontrolováno prostřednictvím množství
nosičů těchto zbraní. Na mezinárodní scéně však doposud chybí adekvátní mnohostranná
a právně závazná smlouva, která by se zaměřovala na kontrolu, resp. zákaz proliferace
balistických raket, případně střel s plochou dráhou letu. Existuje však několik iniciativ,
které se pokoušely jít tímto směrem.
Kontrolní režim raketových technologií – Missile Technology Control Regime
Kontrolní režim raketových technologií je neformální sdružení vlád, které sdílí
společný zájem na nešíření raketových technologií, bezpilotních prostředků a dalších
technologií schopných sloužit jako nosiče zbraní hromadného ničení. Tato iniciativa
vznikla původně v roce 1987 v rámci států G-7 a v současnosti má skupina 34 členů605.
Tvoří ji přitom většinou země vyvážející komponenty použitelné k vývoji či výrobě
balistických raket a dalších potenciálních nosičů zbraní hromadného ničení.

605

Argentina, Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Finsko,
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Nizozemsko, Nový
Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Jižní Korea, Ruská federace, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie a Spojené státy. Viz.
http://www.mtcr.info/english/partners.html
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Cílem režimu je zabránění šíření jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného
ničení prostřednictvím kontroly technologií, které by mohly sloužit k vývoji či výrobě
nosičů těchto zbraní a obchodu s nimi. Dvěma základními pilíři tohoto režimu jsou
(exportní, resp. obchodní) směrnice a příloha o technologiích a vybavení. Směrnice se
zaměřují především na domácí zákony a procedury ohledně technologií dvojího užití,
sdílení informací ohledně obchodu s těmito technologiemi a jeho omezení v případě
rizika zneužití pro výrobu jaderných zbraní, zákaz reexportu uvedených technologií606
atp. Příloha o technologiích a vybavení pak popisuje, na co se konkrétní směrnice
vztahují, přičemž rozlišuje kategorii I, do které spadají kompletní raketové, resp.
zbraňové systémy, a kategorii II, kam spadají součásti a komponenty těchto systémů a
materiál na výrobu raket.
Kontrolní režim raketových technologií je založen na neformální bázi a jeho
členství je dobrovolné, založené pouze na společném zájmu, a proto zde neexistují ani
žádné mechanismy kontroly, případně vynucování plnění závazků. Implementace je plně
v rukou jednotlivých států, které k ní nepřistupují zcela jednotně. Nejtvrdším zastáncem
režimu jsou Spojené státy, zatímco ostatní členové drží program "více v tichosti"607.
Všichni členové by však měli na národní bázi zřídit kontrolu exportu technologií
podléhajících tomuto režimu.
Za více než 20 let své existence dosáhl tento kontrolní režim několika úspěchů,
zejména co se týče zastavení či alespoň zpomalení některých programů vývoje
balistických raket. Jedinými prostředky jsou přitom ztěžování přístupu k technologiím a
svým způsobem i stigmatizace některých aktivit, zejména v oblasti šíření zbraní

606

Systém MTRC definuje pět základních faktorů, které by jeho členové měli brát v úvahu při posuzování
exportu kontrolovaných položek. Státy by měly kontrolovat (http://www.armscontrol.org/factsheets/mtcr):
• Jaké jsou zamýšlené cíle států, které si dané technologie pořizují, a zdali tyto cíle nemají vést k získání
zbraní hromadného ničení;
• Cíle a parametry programu na vývoj balistických raket nebo vesmírného programu daného státu;
• Potenciální přínos, který by dané systémy nebo jejich součásti mohly mít pro vývoj nosičů zbraní
hromadného ničení v rámci programu daného státu;
• Důvěryhodnost cílů a důvodů uvedených státem, který nakupuje zmíněné technologie nebo systémy;
• Konflikty, které by mohly v případě provedení transakce nastat s nějakou multilaterální smlouvou.
607
Tento fakt je spojen i s rolí, kterou Spojené státy hrály po 11. září 2001 v boji proti terorismu. Ačkoli
mnohé státy postupovaly proti teroristům stejně přísně, komunikace navenek byla tradičně nejsilnější ze
strany Spojených států.
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hromadného ničení608. Samozřejmě že i v tomto případě existují výjimky, kterými jsou,
jako v případě dalších smluv o kontrole zbrojení a odzbrojení, Indie, Pákistán, Írán a
Severní Korea, které ve svých programech vývoje balistických raket stále pokračují.
Všechny tyto země mají rakety o doletu více než 1000 km, které získaly z větší či menší
části ze zahraničí, a pokračují ve vývoji raket s dlouhým doletem. Tyto země, které žádná
omezení na export těchto technologií neaplikují, se navíc stávají na mezinárodním trhu
spíše prodejci než kupci, přičemž roli mohou hrát i nestátní činitelé. Na druhou stranu,
jediný prodej raket s doletem větším než 600 km se uskutečnil v roce 1988 a Čína, která
tehdy prodala několik desítek raket do Saúdské Arábie, si za tento krok vysloužila silnou
kritiku mezinárodního společenství. Tento případ vedl k dalšímu zpřísnění pravidel
v rámci MTCR a od té doby k žádným podobným obchodům nedošlo, což je bezesporu
možno považovat za úspěch609.
Haagský kodex nešíření balistických raket – The Hague Code of Conduct against
Ballistic Missile Proliferation, HCOC610
Haagský kodex nešíření balistických raket byl přijat na závěr mezinárodní
konference v nizozemském Haagu v listopadu 2002. Jeho cílem je primárně doplňovat
výše zmíněný Kontrolní režim raketových technologií, ale jeho členství není v zásadě
nijak omezeno. Do roku 2009 se k haagskému kodexu přihlásilo více než 120 zemí.
Prostřednictvím tohoto kodexu přijímají státy politické, nikoli právní, závazky zamezit
šíření balistických raket, které by mohly sloužit jako nosiče zbraní hromadného ničení, a
zároveň maximálně omezit vlastní vývoj, testování a rozmisťování těchto raket.
Vzhledem k podobnosti, která existuje mezi technologiemi využitelnými v civilních
raketách a v balistických střelách, zavádí kodex také opatření za účelem zvýšení

608

Příkladem může být zastavení společného projektu Condor II ze strany Argentiny, Egypta a Iráku,
přerušení, resp. ukončení podobných programů v Brazílii, Taiwanu, Jižní Koreji či Jižní Africe. Existence
režimu rovněž výrazně zkomplikovala raketové programy Libye a Sýrie. Polsko a Česká republika se
zbavily svých raket a staly se dokonce členy MTRC. Viz např.
http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/mtcr.pdf
609
Smith, M.: Missing Piece and Gordian Knot: Missile Non-Proliferation, Division of Politics &
International Relations, School of Social Sciences, University of Southampton, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 27, February 2005.
610
Rovněž znám pod jménem Mezinárodní kodex nešíření balistických raket – International Code of
Conduct against Ballistic Missile Proliferation, ICOC. Viz např.
http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/icoc.pdf.
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transparentnosti a budování důvěry, např. výroční deklarace a notifikace ohledně
odpalování raket v rámci balistického a vesmírného programu.
Haagský kodex nepředstavuje efektivní a verifikovatelný režim proti šíření
balistických raket. Jeho význam tak leží výhradně v rovině politické. Cílem totiž nebylo
signatáře právně zavázat a stanovit závazné akční plány, ale spíše sestavit široký soubor
principů. Díky tomu kodex rovněž nepočítá s žádnými inspekcemi ani dalšími
verifikačními mechanismy, stejně jako s mechanismy donucovacími. To lze také
považovat za základní nedostatek celého kodexu, protože státy nemají povinnost
informovat o svých programech na vývoj balistických raket. Vzhledem k rozvoji
technologie by také bylo výhodné rozšířit jeho platnost i na střely s plochou dráhou letu a
další případné nosiče zbraní hromadného ničení a technologie využitelné při jejich vývoji
a výrobě611. Prozatím však Haagský kodex nešíření balistických raket zůstává pouhým
režimem kontroly exportu, resp. obchodu, navíc bez jakékoli institucionální podpory.
Krakovská iniciativa – Proliferation Security Initiative, PSI
Krakovská iniciativa představuje vyjádření globální snahy o omezení šíření
zbraní hromadného ničení, jejich nosičů a materiálů a technologií využitelných k jejich
výrobě. K jejímu vyhlášení došlo v Krakově v květnu 2003 a představuje vyjádření
změněné americké politiky prezidenta Bushe v boji proti zbraním hromadného ničení.
Jejím charakteristickým znakem je, že požaduje tvrdší přístup proti státním i nestátním
aktérům v rámci prohibice zbraní hromadného ničení, zvláště ve spojení s terorismem.
K iniciativě se prozatím připojilo přes 90 států celého světa, včetně Ruska, ale nikoli
Číny612.
PSI spoléhá na opatření v rámci jednotlivých států i mezinárodního společenství,
které jsou v souladu s národním, resp. mezinárodním právem, a představuje tak proaktivní a do jisté míry inovativní přístup k prevenci šíření jaderných zbraní. Zaměřuje se

611

Smith, M.: Missing Piece and Gordian Knot: Missile Non-Proliferation, Division of Politics &
International Relations, School of Social Sciences, University of Southampton, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 27, February 2005.
612
Squassoni, S.: Proliferation Security Initiative (PSI), CRS Report for Congress, Foreign Affairs,
Defense, and Trade Division, RS21881, Updated September 14, 2006.
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také na posílení existujících mezinárodních dohod a mechanismů a jejich úspěšnou
implementaci613.
Hlavním cílem opatření prováděných v rámci této iniciativy je ztížení přístupu
ke zbraním hromadného ničení a jejich nosičům a vytvoření negativní motivace pro toto
jednání. Zaměření těchto opatření se soustředí především na zboží dvojího užití, které
může být použito jak k mírovým, tak k vojenským účelům. V rámci celé iniciativy je
však patrný dvojí metr, protože Spojené státy, jakožto hlavní architekt této iniciativy, se
chtějí soustředit především na ty státy, které vnímají jako hrozbu pro sebe a své
spojence614. Účastnické státy by v tomto případě měly jít příkladem a zříci se
obchodování v oblastech spojených se zbraněmi hromadného ničení se státy, které mají
zájem tyto zbraně získat. Vzhledem k právní nezávaznosti a neformálnímu charakteru
však iniciativa státům nedává žádné nové pravomoci, pouze je vyzývá k důslednějšímu
využívání těch stávajících. Faktický přínos této iniciativy je však prozatím nejasný,
zejména díky citlivosti daného tématu.
Globální kontrolní systém (Global Control System, GCS) a další aktivity
Do diskuse o otázkách omezení šíření raket a technologií využitelných k jejich
výrobě přispělo i Rusko, které v letech 2000 a 2001 prosazovalo svůj plán vytvoření
globálního kontrolního systému (Global Control System, GCS). Tento návrh sice
nezískal potřebnou podporu, a nebyl tedy implementován, z hlediska kontroly jaderného
zbrojení a nešíření jaderných zbraní je však významný. Jeho základem byly čtyři hlavní
body615: (1) vytvoření transparentního prostředí a zavedení mechanismů zvyšování
důvěry, (2) dodržování bezpečnostních záruk, (3) vytvoření systému pobídek vedoucímu
k upuštění od vývoje raketových technologií (např. dostupné služby z hlediska
vypouštění satelitů) a (4) zahájení mezinárodních jednání o dalších krocích v oblasti
kontroly proliferace balistických raket a střel s plochou dráhou letu. Jako první krok
613

Dean, J.: Controlling Missiles, Union of Concerned Scientists, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 24, December 2004.
614
V roce 2003 bylo explicitně uvedeno, že opatření ze strany všech zemí v rámci této iniciativy se
nebudou týkat zemí, které mají s USA přátelské, resp. spojenecké vztahy, včetně Izraele, Indie a Pákistánu,
tedy tří zemí, které stojí mimo režim nešíření jaderných zbraní a které jadernými zbraněmi i jejich nosiči
disponují. Viz např. http://www.armscontrol.org/factsheets/PSI
615
Ferorov, Y. E.: The Global Control System and the International Code of Conduct: Competition or
Cooperation? The Nonproliferation Revue, Summer 2002.
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navrhli Rusové v roce 2000 vytvoření transparentního režimu, který by vyžadoval
notifikace při odpalování všech raket, a společné centrum pro výměnu dat, jež by sbíralo
informace o těchto odpalech. V rámci dalších kroků by pak následovaly pozitivní
bezpečnostní záruky zemím, které by se vzdaly národních programů vývoje balistických
raket a dalších podobných technologií616.
Otázkám šíření balistických raket a střel s plochou dráhou letu se věnovalo
několik setkání na expertní úrovni v rámci OSN. V rámci panelových diskusí však
nedošlo ke shodě ohledně doporučení dalších aktivit v této oblasti, zejména proto, že
otázky vlastnictví těchto nosičů, ať už jsou vybaveny konvenčními nebo jadernými
hlavicemi, jsou ze strategického hlediska neustále velmi citlivé617.
Problematické otázky proliferace raket v souvislosti s šířením jaderných zbraní
Preambule Smlouvy NPT stanovuje cíl v podobě odstranění jak jaderných zbraní
jako takových, tedy de facto bojových hlavic, tak i jejich nosičů. V současnosti však
kromě této zmínky neexistuje mnohostranná (závazná) smlouva, která byl si kladla za cíl
eliminaci balistických raket a dalších nosičů schopných nést jaderné zbraně. Aktivity,
které na tomto poli proběhly, se soustředily převážně na jednotlivé konkrétní země618.
Rakety byly většinou odstraněny v rámci širšího souboru opatření, které byly spojeny
s opětovnou integrací těchto zemí do mezinárodního společenství.
Ani tyto aktivity však nemohou skrýt fakt, že oblast nosičů jaderných zbraní a
zbraní hromadného ničení celkově je v tomto systému velmi slabým článkem. Výše
zmíněná politická opatření a diskuse vedené na půdě OSN však prozatím k žádnému
hmatatelnému výsledku nevedly619. Je však třeba říci, že aktivity na straně dodavatelů,

616

Zde je v ruském přístupu patrná jasná analogie s přístupem uplatňovaným v rámci zón bez jaderných
zbraní.
617
UN General Assembly: The issue of missiles in all its aspects, Report of the Secretary-General,
A/63/176, 28 July 2008.
618
Jako příklad je možné uvést likvidaci raket středního a dlouhého doletu a s nimi spojené infrastruktury
(zejména odpalovací zařízení) v případě Libye, Ukrajiny a Jižní Afriky. Všechna tato opatření měla přitom
podobné charakteristiky. Například na Ukrajině se na likvidaci raket výrazně podílel soukromý sektor.
V případě Iráku, který je od ostatních poněkud odlišný, zas došlo ke zničení raket středního doletu pod
vedením OSN po jeho porážce v první válce v Perském zálivu. Dean, J.: Controlling Missiles, Union of
Concerned Scientists, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 24, December 2004.
619
Velmi dobře tuto situaci dokumentuje i následující výrok: "Experti a aktéři panelové diskuse vedli
velmi živá jednání, ale nedokázali se shodnout na jediném doporučení týkajícím se nějaké budoucí akce, a
nemohli se dokonce shodnout ani na tom, jakého charakteru je problém, který by měli řešit." Ncumisa
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např. výše zmíněné MTCR a PSI, jsou nedostatečné, a režim tak potřebuje výrazné
posílení. Na druhou stranu lze souhlasit i s faktem, že proliferace raket pokračuje
poměrně velmi pomalým tempem, což nasvědčuje úspěšnosti těchto aktivit.
Existuje množství důvodů, proč je v rámci nešíření raket třeba uplatňovat odlišný
přístup od nešíření jaderných zbraní, konkrétně, proč je výhodnější uplatňovat omezení
na straně nabídky než na straně poptávky. Omezení na straně poptávky by totiž
nevyhnutelně vedlo k vytvoření další nerovnováhy ve smyslu dvou skupin států
z hlediska vlastnictví raket. Do značné míry by to pak představovalo stejný problém jako
v případě Smlouvy NPT, tedy že by byly některé státy nuceny vzdát se (všech) raket,
zatímco jiné státy by si ponechaly plný arzenál včetně mezikontinentálních střel. Princip
omezení nabídky, podobný existujícím MTCR, resp. PSI, ovšem právně závazný, by byl
přijatelnější jednak z hlediska politického a jednak i z hlediska praktického.
Princip nešíření jaderných zbraní a jejich nosičů byl vždy založen na větší či
menší tabuizaci, tedy na tom, že některé typy zbraní jsou z etického hlediska
neakceptovatelné. A tento přístup se vztahoval i na nosiče těchto zbraní, což je zakotveno
např. v rámci MTCR, který měl nastavením kontrolního režimu z hlediska nosičů přispět
k jejich nižší dostupnosti a tím přispět i k nešíření jaderných zbraní. Z hlediska
budoucích norem a případné tabuizace raket a ostatních potenciálních nosičů jaderných
zbraní je třeba zdůrazňovat právě tuto vazbu na zbraně hromadného ničení. Pokud bude
tedy důvodem pro nešíření raket pouze to, že by mělo přispět k nešíření jaderných zbraní,
nelze, např. vzhledem k existenci režimu NPT, očekávat výraznější dopad. Z tohoto
pohledu by tedy bylo výhodnější soustředit se na režim NPT samotný a na jeho
zdokonalení620. Existující opatření a aktivity s nimi spojené samozřejmě nejsou v rozporu
a mají své opodstatnění.
Pro komplexní řešení otázek nešíření jaderných zbraní a nešíření jejich nosičů je
třeba tyto problémy vnímat i v souvislosti se systémy protiraketové obrany, které jsou

Pamella Notutela, Zástupce Jižní Afriky, Stanovisko v rámci debaty na půdě OSN, 2. října, 2002. Citováno
v Smith, M.: Missing Piece and Gordian Knot: Missile Non-Proliferation, Division of
Politics&International Relations, School of Social Sciences, University of Southampton, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 27, February 2005, str. 2.
620
Smith, M.: Missing Piece and Gordian Knot: Missile Non-Proliferation, Division of
Politics&International Relations, School of Social Sciences, University of Southampton, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 27, February 2005
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rovněž založeny na raketové technologii a tvoří tak s předchozími dvěma tématy určitý
trojúhelník621. I vzhledem k současné situaci v rámci režimu nešíření jaderných zbraní je
zřejmé, že dosažení zásadního průlomu v jedné z těchto tří oblastí trojúhelníku bude
vyžadovat i pokrok v oblastech ostatních. Celkově je však třeba konstatovat, že pro
vytvoření právně závazných norem pro nešíření balistických raket, střel s plochou dráhou
letu a dalších potenciálních nosičů jaderných zbraní v rámci mezinárodního společenství
ještě nenastal pravý čas.
Určitý průlom by však zřejmě mohl nastat díky novému kurzu nastoleném
prezidentem Obamou, navíc nově podpořeným Nobelovou cenou míru, a rovněž díky
vyjádřením prezidenta Medvěděva, který na rozdíl od svého předchůdce stále častěji volí
smířlivější tón. Má-li však být dosaženo výraznějšího pokroku v oblasti raket, bude to
předně vyžadovat jednak pokrok v oblasti samotných jaderných zbraní a jednak
(opětovné) vybudování vzájemné důvěry mezi Spojenými státy a Ruskem a jejich
prezidenty. To však nebude otázkou měsíců, ale minimálně několika let.

B.5.3 Pokusy o kontrolu produkce štěpného materiálu
použitelného v jaderných zbraních
Hlavním problémem při sestrojování jaderných bomb, které zničily Hirošimu a
Nagasaki, bylo získání dostatečného množství jaderného materiálu vhodného k výrobě
těchto zbraní, tedy vysoce obohaceného uranu, respektive plutonia622. A tato situace platí
dodnes, získání dostatečného množství štěpného materiálu je kritickou překážkou
v rámci každého nově zahájeného jaderného programu a pro jakoukoli zemi, která by
chtěla získat jaderné zbraně623. Samotný tento fakt hrál prakticky od konce druhé světové
války důležitou roli v rámci snahy o nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení a
vysvětluje i postoje jednotlivých států k dohodám o omezení či zastavení jeho produkce.

621

Více např. Dean, J.: Controlling Missiles, Union of Concerned Scientists, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 24, December 2004.
622
Global Fissile Material Report 2008, Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty,
International Panel on Fissile Materials, 2008, str. 23.
623
"Production and Disposition of Fissile Materials," GFMR 2006, Citováno v Global Fissile Material
Report 2008, Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty, International Panel on Fissile
Materials, 2008, str. 23.
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Obecný návrh na zákaz produkce štěpného materiálu pro použití v jaderných
zbraních624 má v rámci mezinárodního společenství stálou a širokou podporu. Jako jeden
z cílů bylo uzavření této dohody uvedeno při dojednávání prodloužení Smlouvy NPT na
neurčito v roce 1995. Rovněž v roce 2000 byl tento cíl znovu potvrzen a stal se součástí
"13 praktických kroků" na zlepšení režimu nešíření jaderných zbraní. Po uzavření
závazné smlouvy v této oblasti volalo také množství rezolucí OSN. V roce 1995 byl pak
v rámci Konference o odzbrojení schválen mandát k vyjednávání o této Smlouvě625.
Příprava konkrétní dohody však narazila na řadu překážek a rozdílných postojů
jednotlivých skupin států zejména z hlediska jejího obsahu, ale také otázek verifikace626.
Omezení či zákaz produkce štěpného materiálu nemůžou sice vést k odzbrojení
samy o sobě, nicméně omezení produkce a čerstvé zásoby vysoce obohaceného uranu a
plutonia sníží dostupnost tohoto materiálu pro případnou výrobu nových jaderných
zbraní. Omezení samotné produkce štěpného materiálu je však pouze jednou z částí
většího komplexu problémů, a zřejmě právě tou nejjednodušší. Zvláště když všech pět
oficiálních jaderných států vyhlásilo jednostranná moratoria na výrobu štěpného
materiálu pro vojenské účely a jedinými zeměmi, kde k tomu může docházet, jsou země
stojící mimo režim NPT, který tyto činnosti zakazuje. Nižší celková zásoba štěpného
materiálu ve spojení s vyšší kontrolou a transparentností mohou rovněž vést ke snížení
rizika proliferace. Zavedení systému záruk, resp. jiných verifikačních a bezpečnostních
opatření, které by bylo nezbytné pro implementaci případné smlouvy, by rovněž

624

Fissile Material Treaty (FMT), resp. Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT). Stricto sensu zahrnuje
FMT jak novou produkci, tak i stávající zásoby štěpných materiálů (cut-back treaty), zatímco FMCT
zahrnuje pouze novou produkci (cut-off treaty). V textu však bude konzistentně používáno označení
FMCT, vzhledem k tomu, že se jedná o označení v literatuře rozšířenější a obě označení jsou často
používána jako synonyma.
625
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, str. 103.
626
Současné nebezpečí pramenící z rizika horizontální i vertikální proliferace jaderných zbraní klade velký
důraz na zabránění využití existujících a nových zásob vysoce obohaceného uranu a plutonia k výrobě
jaderných zbraní. V zásadě přitom existují dvě možná řešení tohoto problému: (1) regulace, tj. akceptování
existence současných zásob i další pokračování produkce, ovšem za podmínek jejich podřízení přísné
mezinárodní kontrole a bezpečnostním opatřením, a (2) zákaz, tj. eliminace rizika prostřednictvím
eliminace samotného materiálu namísto pouhé kontroly a zlepšování podmínek jeho využití. V praxi se
však zřejmě prosadí kombinace obou přístupů. Viz také např. Du Preez, J.: The Future of a Treaty Banning
Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still Relevant? Center for Nonproliferation Studies, Weapons
of Mass Destruction Commission, Working paper no. 9, June 2004.
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eliminovalo dlouho kritizované nerovnoprávné postavení jaderných a nejaderných států
v rámci současného režimu NPT627.
Sporné otázky z hlediska obsahu
Zřejmě nejvýznamnějším sporným bodem v rámci jednání je otázka zahrnutí či
nezahrnutí existujících zásob štěpného matriálu628. Právě tento bod je klíčovým
z hlediska celé dohody a jejího pojetí, postoje jednotlivých států jsou však diametrálně
odlišné. Na nutnosti zákazu nové produkce přitom panuje shoda. Vzhledem k tomu, že
v rámci nejaderných států již všechny operace podléhají systému záruk IAEA, změna
v souvislosti s uzavřením smlouvy FMCT zahrnující existující zásoby by se dotkla de
facto pouze států jaderných a států stojících mimo režim NPT. Hlavními argumenty pro
zahrnutí existujících zásob přitom jsou629: (1) potřeba naplňování článku VI Smlouvy
NPT a příspěvek k jadernému odzbrojení, zejména z hlediska jeho transparentnosti a
nevratnosti, (2) posílení režimu nešíření jaderných zbraní z de iure i de facto jaderných
států do států nejaderných, (3) dosažení nediskriminační dohody a dosažení
rovnoprávného postavení mezi existujícími skupinami jaderných a nejaderných států, (4)
vyřešení problému nerovných zásob jaderného materiálu v některých regionech, např. na
Blízkém Východě nebo v jižní Asii, (5) znemožnění obcházení dohody a vydávání nově
vyrobeného materiálu za součást existujících zásob a (6) prevence jaderného terorismu a
černého trhu s jaderným materiálem prostřednictvím radikální redukce jeho množství.
Stanoviska nejaderných států jsou přirozeně na straně zahrnutí veškerého
existujícího štěpného materiálu pro vojenské účely, oficiální i neoficiální jaderné státy se
přitom staví proti. Čína, Francie, Velká Británie, Indie a Izrael toto zahrnutí zcela
odmítají. Spojené státy a Rusko rovněž odmítají kompletní zahrnutí existujících zásob,
vzhledem k pokračující redukci svých jaderných arzenálů však postupně redukují zásoby
štěpného materiálu z rozebraných zbraní. Toto snižování však probíhá v rámci trilaterální

627

Chow, B. G., Speier, R. H., Jones, G. S.: The Proposed Fissile Material Production Cutoff: Next Steps,
National Defense Research Institute, RAND, 1995.
628
V roce 2008 představovaly celosvětové zásoby vysoce obohaceného uranu 1,400 až 2,0 miliónu tun a
zásoby separovaného plutonia cca 0,5 miliónu tun. Drtivá většina těchto zásob se přitom nachází na území
Spojených států a Ruska. Global Fissile Material Report 2008, Scope and Verification of a Fissile Material
(Cutoff) Treaty, International Panel on Fissile Materials, 2008.
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iniciativy těchto dvou zemí a IAEA a ani Rusko, ani Spojené státy nechtějí tyto otázky
řešit v rámci multilaterálního fóra630. Za tohoto stavu je představa shody na jednom či
druhém řešení nepředstavitelná. Postup USA a Ruska přitom může být zajímavým
kompromisem a vést v prvním kroku k zahrnutí pouze přebytečných vojenských zásob,
např. z vyřazených, resp. rozebraných raket. Kromě faktického snižování zásob štěpného
materiálu by tento kompromis přispěl rovněž k potvrzení nevratnosti procesu
odzbrojování obou supervelmocí a ostatních států vlastnících jaderné zbraně. V rámci
textu případné smlouvy je pak také možné nechat otevřená vrátka k dalšímu snižování.
Ne zcela dořešeny zůstávají rovněž některé sporné otázky z hlediska definice
štěpných materiálů použitelných při výrobě jaderných zbraní, otázka regulace tritia, atp.
Účinná a nediskriminační verifikace
Mandát o vyjednávání o Smlouvě FMCT vyžaduje, aby tato Smlouva byla
"nediskriminační, multilaterální a efektivně mezinárodně verifikovatelná"631 a právě
o efektivní systém verifikace by budoucí Smlouva měla opírat svou kredibilitu.
Technicky vzato je verifikace velice úzce spjata s kontrolou specifických stadií cyklu
jaderného paliva, zejména obohacování uranu, znovuzpracování vyhořelého paliva a
separace plutonia. Díky velké podobnosti procesů probíhajících jak v rámci mírového
využití jaderné energie, tak i využití vojenského, by měla verifikaci podléhat i civilní
jaderná zařízení, aby se tato nemohla stát zdrojem paliva pro utajené jaderné programy.
V praxi by byl takovýto verifikační systém velmi podobný současným bezpečnostním
mechanismům IAEA, nicméně tento systém by zřejmě nebyl přijatelný pro některé
jaderné státy632. Systém verifikace, resp. jeho přesné parametry, a otázka jeho účinnosti
tak zůstávají velmi citlivým tématem.

629

Du Preez, J.: The Future of a Treaty Banning Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still
Relevant? Center for Nonproliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper
no. 9, June 2004, str. 15
630
Du Preez, J.: The Future of a Treaty Banning Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still
Relevant? Center for Nonproliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper
no. 9, June 2004.
631
Chow, B. G., Speier, R. H., Jones, G. S.: The Proposed Fissile Material Production Cutoff: Next Steps,
National Defense Research Institute, RAND, 1995.
632
Du Preez, J.: The Future of a Treaty Banning Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still
Relevant? Center for Nonproliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper
no. 9, June 2004.
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Historicky se vedla diskuse o tom, zda vůbec verifikační systém zavádět, nicméně
na konferencích o přezkoumání Smlouvy NPT v letech 1995 a 2000 bylo opakovaně a
vcelku jednomyslně podpořeno dojednání Smlouvy FMCT včetně verifikačního
mechanismu. Bez verifikace by totiž případná Smlouva byla velice slabá, zejména
v případě dodržování závazků jadernými státy. Příklady z některých nejaderných států
(např. Brazílie, Německo, Nizozemsko a Japonsko) navíc ukázaly, že ačkoli je kontrola
zařízení na obohacování uranu a separaci plutonia obtížná, je prakticky proveditelná633.
IAEA tak má zároveň zkušenosti s verifikací mírového využití těchto zařízení.
Význam dohody z hlediska současné mezinárodní situace
Význam mnohostranné právně závazné Smlouvy FMCT s komplexním systémem
verifikace, pokud by došlo k jejímu uzavření, by byl stále vysoký a dále by rostl s počtem
jaderných států, které by se k této Smlouvě připojily. Účast oficiálních i neoficiálních
jaderných států je pro úspěch Smlouvy klíčová, protože státy nejaderné, jak už bylo
řečeno, drtivou většinu navržených bezpečnostních opatření splňují v souladu se svým
členstvím v režimu NPT. Alternativou k vyjednávání v rámci všech států by bylo buď
vyjednávání pouze v rámci států, které v současné době vlastní nebo produkují štěpný
materiál, případně také jednání v rámci oficiálních a neoficiálních jaderných států.
Dohoda dojednaná v rámci těchto států by tak mohla být verifikovatelná v rámci režimu
srovnatelného s tím, který v současnosti platí pro státy nejaderné v rámci režimu NPT.
Faktický efekt případné Smlouvy by se týkal pouze několika málo států, které jsou
schopny vyrábět štěpný materiál použitelný při výrobě jaderných zbraní. Pragmatickým
řešením by tak mohla být dohoda osmi, resp. devíti jaderných států, které by závěry
svého jednání konzultovaly se státy nejadernými634.
Přínosem Smlouvy by byla i faktická redukce fyzického množství jaderného
materiálu, což je de facto i primární cíl Smlouvy. S případným hodnocením tohoto bodu
však bude třeba počkat na konkrétní formulaci Smlouvy ve smyslu zahrnutí, či
nezahrnutí existující zásoby štěpného materiálu. Jakákoli dohoda by ovšem učinila

633

Obdobný závěr lze provést i o civilních jaderných zařízeních Francie a Velké Británie, které podléhají
jak inspekcím ze strany IAEA, tak ustanovením EURATOM.
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v současnosti platná jednostranná moratoria právně závaznými a podléhajícími
verifikačnímu mechanismu. Státy vlastnící jaderné zbraně by se tak zavázaly do
budoucna nevyrábět další štěpný materiál použitelný v těchto zbraních. Podřízení
jaderných států určité formě verifikačního mechanismu by pak bylo rovněž velmi
významné z hlediska "zrovnoprávnění" vztahů, resp. povinností jaderných a nejaderných
států, což je zvláště pro nejaderné státy stále velmi ožehavé téma. Lze také očekávat, že
by jaderné státy tímto vstřícným krokem otupily velkou část kritiky, která se na ně snáší
v souvislosti s dosavadním malým pokrokem v rámci jaderného odzbrojení, ke kterému
se zavázaly v článku VI Smlouvy NPT. V neposlední řadě by pak Smlouva FMCT
znamenala další krok k úplnému odstranění všech jaderných zbraní a učinila proces
jaderného odzbrojování nezvratným635.

B.5.4 Důležitost snižování počtu jaderných zbraní z hlediska
mezinárodní bezpečnosti
Dokud budou jaderné zbraně existovat, bude existovat i riziko jejich použití, ať
už autorizovaného, nebo neautorizovaného, a bude rovněž existovat motivace některých
států či nestátních aktérů tyto zbraně získat. Základním pilířem snižování počtu
jaderných zbraní byly vždy bilaterální dohody mezi Spojenými státy a Sovětským
svazem, které měly a mají zdaleka největší jaderné arzenály. I přes nesporně dosažený
pokrok by však existující množství jaderných zbraní bohatě stačilo ke kompletnímu
vyhlazení lidské rasy. Síla existujících zbraní je tedy stále strašlivá a použití byť jen
jediné zbraně by potenciálně znamenalo velmi výrazné ztráty na životech, nehledě na
další rizika spojená s ozářením atp. Další výrazné snižování počtu jaderných zbraní je
tedy z hlediska mezinárodní bezpečnosti velmi důležité a velmi žádoucí636.
Předchozí kapitoly ukázaly, že mezinárodní společenství bylo poměrně úspěšné
ve snaze omezit, resp. zcela zakázat testy jaderných zbraní a zabránit jejich dalšímu
rozšiřování. Všechno toto byly ovšem "pouze" postupné kroky, jejichž hlavním cílem

634

Du Preez, J.: The Future of a Treaty Banning Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still
Relevant? Center for Nonproliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper
no. 9, June 2004.
635
Global Fissile Material Report 2008, Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty,
International Panel on Fissile Materials, 2008.
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bylo a je úplné jaderné odzbrojení. Toho lze ovšem dosáhnout pouze prostřednictvím
likvidace existujících jaderných zbraní oficiálními i neoficiálními jadernými státy. Tento
krok je ovšem velmi citlivý, zejména díky tomu, že se jedná o choulostivé otázky národní
bezpečnosti. Obzvláště ve vojenských kruzích tak však mají jaderné zbraně stále
množství zastánců, kteří považují vlastnictví jaderných zbraní za "výraznou strategickou
výhodu" a nechtějí dopustit, aby se státy této výhody (dobrovolně) vzdaly637. Tyto názory
jsou však v dnešním světě pouze přežitkem konfrontační politiky typické pro období
studené války, jejímž jsou jaderné zbraně symbolem.
Už při prvním použití jaderných zbraní bylo zřejmé, že toto použití má jasný
demonstrativní efekt a mělo vést k odstrašení potenciálních agresorů před vojenskou
konfrontací se Spojenými státy. Výsledkem byla však také touha dalších států, v čele se
SSSR, získat tyto zbraně. Jaderné zbrojení po druhé světové válce tak mělo jednak motiv
vyrovnat se ve vlastnictví těchto zbraní Spojeným státům a jednak vytvoření
odstrašujícího efektu vůči potenciálním agresorům. S tím, jak se rozrůstal počet
jaderných států a rostl počet rozmístěných jaderných zbraní, však z vojenského hlediska
klesala racionalita jejich možného užití, protože toto by vedlo v lepším případě ke
zničení obou stran, v tom horším pak k vyhlazení celého lidstva638. Přesto však hrají
jaderné zbraně stále důležitou roli v bezpečnostních doktrínách jaderných států. Otázky a
požadavky na snižování počtu jaderných zbraní se tak neustále střetávají s požadavky na
získávání nových jaderných zbraní, které by lépe odpovídaly případnému použití za
stávající mezinárodně politické situace639.
V rámci atmosféry strachu a vzájemné nedůvěry zejména v době studené války se
v souvislosti s jadernými zbraněmi vytvořilo množství mýtů, které do značné míry živily
pocit nutnosti pokračovat v závodech ve zbrojení. Velmi výstižně tyto mýty shrnul
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Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London,
2000.
637
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
638
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
639
Simpson, J.: The Nuclear Landscape in 2004: Past Present and Future, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 3, June 2004.
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bývalý americký ministr obrany McNamara640. Jednalo se (1) o mýtus převahy
protivníka, kdy panuje obava, že protivník je na tom lépe, a proto je nutné dále
modernizovat vlastní jaderný potenciál, (2) o mýtus nevýhodnosti jednání o kontrole
zbrojení, kdy jednání jsou výhodná pro druhou stranu a oslabují vlastní pozici
v oblastech, ve kterých jsme díky značným investicím získali jasnou převahu, (3) mýtus
technologického náskoku protivníka, který je potřeba dohnat a předehnat zavedením
nových systémů jaderných zbraní, a další mýty. I prostřednictvím těchto do jisté míry
iracionálních tvrzení či mýtů se jaderné zbraně se stále více přeměňovaly v samoúčel,
který se vymykal politické kontrole.
Důležitým faktem z hlediska významu jaderných zbraní z vojensko-strategického
hlediska je i to, že kromě Hirošimy a Nagasaki nebyly nikdy použity v rámci
ozbrojeného konfliktu. V 50. a 60. letech sice sloužily jako prostředek demonstrace síly,
nicméně jejich reálné použití ve vojenských operacích se snižovalo úměrně s rostoucí
silou těchto zbraní. Efekt odstrašení však fungoval a stoupenci jaderných zbraní jsou
přesvědčeni, že právě tyto zbraně byly příčinou toho, že během studené války nedošlo
k přímé jaderné, ale ani konvenční konfrontaci obou supervelmocí. Jaderné odstrašení
tak, i přes své nepopiratelné vedlejší účinky, v praxi splnilo své poslání641. Otázkou
ovšem zůstává aplikovatelnost konceptu jaderného odstrašení v době po skončení
studené války, kdy neexistuje jednoznačný vnější nepřítel a kdy i bezpečnostní rizika
mají zcela jinou povahu a není možné je eliminovat či řešit s využitím (existujících)
jaderných arzenálů. Také proto zůstávají jaderné zbraně z hlediska vojenského plánování
pouze "zbraněmi teoretickými"642. Udržování jaderného arzenálu navíc vyžaduje značný
objem prostředků. Tato fakta se však doposud neprojevila ve vojenských doktrínách
jaderných států, které paradoxně připouštějí větší možnosti využití jaderných zbraní

640

McNamara R.: Blundering into Disaster. Pantheon Books, New York 1986. Citováno v Eichler, J.: Od
rovnováhy strachu k rovnováze opatrnosti – Jaderné zbraně po skončení studené války, Vojenské rozhledy
1/1999. http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/1999_1/eichler.htm
641
Z toho pramení i požadavky na "…důsledně odstrašovací poslání jaderných zbraní, které by měly plnit
výlučně politické a nikoli vojenské poslání." Z tohoto pohledu je jakékoli vojenské využití jaderných zbraní
jednoznačné zavrženíhodné, nicméně odstrašující efekt těchto zbraní je při nutnosti zabránit konfliktům
neocenitelný. Viz např. Boniface P.: Désarmement. In: Dictionnaire des relations internationales, Paris
1997, str. 88–96. Citováno v Eichler, J.: Od rovnováhy strachu k rovnováze opatrnosti – Jaderné zbraně po
skončení studené války, Vojenské rozhledy 1/1999.
http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/1999_1/eichler.htm
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v dnešní době, než tomu bylo za studené války, přičemž hlavním důvodem je hrozba
terorismu, zejména ve spojení se zbraněmi hromadného ničení643.
I zde se však projevuje určitá asymetrie, protože např. potenciální nestátní útvary
(teroristické skupiny) jsou díky své povaze v případě použití jaderných zbraní vystaveny
daleko menšímu riziku než státy a jejich obyvatelé. Dá se proto říci, že existence
jaderných zbraní tak ohrožuje především (jaderné) státy, proti kterým mohou být tyto
zbraně použity v případě, že by se dostaly do rukou teroristů644. Toto riziko lze
eliminovat pouze prostřednictvím úplného jaderného odzbrojení. Úplné jaderné
odzbrojení je přitom rovněž jedním z cílů obsažených ve Smlouvě NPT již od roku 1968,
který byl navíc znovu potvrzen při prodlužování platnosti této Smlouvy v roce 1995.
Jaderné státy by tak měly přispět svým dílem k omezení rizik plynoucích z existence
jaderných zbraní, po čemž nejaderné státy, které své závazky plní, v poslední době stále
hlasitěji volají. Pokrok v této oblasti je však prozatím neuspokojivý. Dochází sice
k dílčím pokrokům, ale nikoli k průlomovým a právně závazným rozhodnutím, která by
byly zároveň nevratná645.
Jaderné odzbrojení jako takové zahrnuje i dvě další dílčí oblasti, kterými jsou
nosiče jaderných zbraní a štěpný materiál nutný k výrobě jaderných výbušných zařízení a
které je třeba sledovat v kontextu celkového odzbrojení. Aby totiž bylo možné dosáhnout
skutečně trvalého pokroku v odzbrojení, musí dojít k eliminaci jak nosičů, tak hlavic, a to

642

Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
643
V této souvislosti je třeba zmínit, že ze všech jaderných států zatím pouze Čína se formálně zřekla
možného využití jaderných zbraní v rámci prvního útoku (tedy de facto jejich využití jako útočných
zbraní). Ostatní státy, včetně Indie, USA atp. otevřeně deklarují ochotu použít jaderné zbraně v lokálních a
regionálních válkách a k některým dalším účelům. V této souvislosti se rovněž uplatňuje nebezpečně
extenzivní výklad práva na sebeobranu garantovanou Chartou OSN. Weapons of Terror: Freeing the World
of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report,
Stockholm, 2006.
644
Dean, J.: Coping with the Possibility of Terrorist Use of WMD, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 15, June 2004.
645
Např. v roce 1991 se Velká Británie rozhodla odstranit 200 jaderných bomb z palub letadel a lodí,
Francie postupně odstraňovala své balistické rakety krátkého doletu atp. Tyto výsledky jsou však jen velmi
malými dílčími kroky ke konečnému odzbrojení. Všechny zbraně pak navíc nejsou fyzicky odstraněny a
mohou být v případě potřeby znovu rozmístěny. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear,
Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm,
2006.
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tak, aby tyto hlavice a nosiče nemohly být znovu smontovány a použity646. Jen tak je
totiž možné minimalizovat riziko opětovného jaderného vyzbrojování. Zvláště důležitá je
přitom kontrola produkce a zásob štěpného materiálu, který je základem pro výrobu
jaderných zbraní. Vysoce obohacený uran a plutonium, o které jde v tomto případě
především, sice již v rámci režimu NPT podléhají přísné kontrole, ale víceméně pouze
v rámci nejaderných států. V rámci jaderných států plná kontrola uplatňována není,
ačkoli právě tyto státy mají jednoznačně největší zásoby štěpného materiálu, které se
ještě zvyšují s tím, jak jsou demontovány existující hlavice. "Ředění" těchto materiálů
pro použití v jaderných reaktorech je stále otázkou velmi dlouhého období, a přesto stále
dochází k výrobě dalšího štěpného materiálu, především ve státech stojících mimo
Smlouvu NPT647.
Snižování počtu jaderných zbraní a také eliminace štěpných materiálů
použitelných při jejich výrobě má z hlediska mezinárodní bezpečnosti ohromný význam,
protože teprve tento krok dává do značné míry skutečný smysl krokům předchozím, tedy
zákazu jaderných zkoušek, nešíření jaderných zbraní i vytváření zón bez jaderných
zbraní. Jinými slovy, všechna předchozí opatření směřovala k jedinému cíli, a sice
kompletnímu odstranění jaderných zbraní. Z výše uvedeného je však také zřejmé, že se
bude jednat o běh na dlouhou trať, ale je nezbytně nutné, aby dosažený pokrok byl trvalý
a nezvratný. Z tohoto hlediska je nutné i budování vzájemné důvěry mezi státy a
udržování určitého stavu rovnováhy tak, aby snižování počtu jaderných zbraní bylo ku
prospěchu všem648. Nezastupitelnou roli v tomto procesu pak bude hrát transparentnost a
kontrola ze strany mezinárodního společenství.

646

Du Preez, J.: The Future of a Treaty Banning Fissile Material for Weapons Purposes: Is It Still
Relevant? Center for Nonproliferation Studies, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper
no. 9, June 2004.
647
Global Fissile Material Report 2008, Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty,
International Panel on Fissile Materials, 2008.
648
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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B.6 Systémy kontroly dodržování dohod
Spolehlivý systém kontroly je důležitým prvkem mezinárodních dohod
v citlivých vojensko-strategických otázkách a v případě jaderných zbraní to platí
dvojnásob. To je také důvodem, proč je těmto otázkám v rámci všech smluv věnována
tak velká pozornost. Stávající verifikační mechanismy totiž nejsou v některých případech
s to plně zajistit dodržování těchto dohod, resp. nejsou schopny si toto dodržování
efektivně vynutit. Riziko porušování dohod, které by některým státům mohlo přinést
strategickou výhodu, tak přetrvává a obecně tak podkopává důvěru v celou snahu
o jaderné odzbrojení.
Lze sice říci, že po poněkud chladnějším období kolem roku 2000 a po něm opět
výrazně roste podpora jaderného odzbrojení, nicméně skepticismus ohledně jeho
možného dosažení zůstává vysoký. Oponenti současných snah o jaderné odzbrojení
přitom argumentují tím, že zatímco samotný cíl v podobě úplné likvidace všech
jaderných zbraní je správný a žádoucí649, jeho dosažení je prakticky nemožné právě díky
přetrvávajícím slabinám verifikačních mechanismů. V praxi je totiž nemožné
s akceptovatelnou mírou reziduálního rizika ověřit, zda některé státy nemají skryté
zásoby jaderných zbraní nebo nemají zásobu štěpného materiálu, ze kterého by tyto
zbraně mohly vyrobit. I horliví zastánci jaderného odzbrojení přitom uznávají, že právě
verifikační, kontrolní a donucovací mechanismy budou hrát velmi důležitou roli, bude-li
se jednat o jakémkoli dalším významnějším pokroku v jaderném odzbrojení650.
Je však třeba dodat, že v blízké budoucnosti nebude možné vyvinout stoprocentně
spolehlivý verifikační systém, který by eliminoval veškeré riziko utajených jaderných
zbraní, resp. vojenského jaderného programu. Akceptace nedokonalého, resp. přiměřeně

649

Např. J. Fetter nazývá v podtitutlu své práce snahu o nalezení efektivního verifikačního mechanismu
"pragmatickými kroky k dosažení dokonalých výskedků"("Pragmatic steps towards ideal objectives"),
přičemž v podobném duchu se nese celá práce. Viz Fetter S.: Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic
steps toward ideal objectives, The Henry L. Stimson Center, Occasional Paper No. 29 October 1996.
650
Z historického hlediska byly verifikační mechanismy dohod o kontrole zbrojení založeny na vzájemné
důvěře. To však po druhé světové válce a zvláště pak po vypuknutí války studené přestalo platit. Na "vině"
přitom byly zejména právě jaderné zbraně, díky jejichž ničivé síle a strategickému významu nebylo možné
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spolehlivého verifikačního mechanismu se tak stává otázkou politickou. Spolehlivost
existujících verifikačních mechanismů je poměrně vysoká a reziduální riziko tak zůstává
poměrně malé, nicméně vysoká strategická důležitost jaderných zbraní prozatím brání
některým státům v akceptaci této úrovně rizika651. Také z tohoto pohledu je nutné, aby do
verifikačních mechanismů byl zabudován politický element, resp. motivace pro politické
vedení, které by vedly k podpoře dodržování dohod. Konkrétní podmínky daného
mechanismu musí být nastaveny tak, aby minimalizovaly motivaci států tento
mechanismus obcházet. V souladu s touto logikou pak lze říci, že jaderného odzbrojení
nebude možné dosáhnout v momentě, kdy budou mít státy absolutní jistotu ohledně
chování a dodržování závazků ostatními, ale v momentě, kdy nabudou přesvědčení, že
ostatní nemají motivaci k porušování závazků, resp. obcházení platných dohod.
Vzhledem k povaze mezinárodních vztahů a stále relativně nízké úrovni důvěry, co se
týče otázek jaderných zbraní, lze však očekávat, že tento proces bude pozvolný a zcela
jistě bude probíhat krok za krokem, nikoli najednou652.

B.6.1 Pojem a cíle verifikace
Ve svém tradičním pojetí je kontrola dodržování závazků, tedy verifikace,
v oblasti kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení chápána jako proces
sloužící k ověření toho, zda jsou závazky vyplývající z uzavřených mezinárodních dohod

dále spoléhat na tradiční mechanismy verifikace. Svou roli pak bezesporu také sehrála hluboká a chronická
vzájemná nedůvěra obou supervelmocí.
651
Canberrská komise k tomuto tématu např. uvádí, že "…to budou právě národní státy, které budou muset
učinit politické rozhodnutí, zda záruky poskytované daným verifikačním mechanismem považují za
dostatečné, či nikoli." Report of the Canberra Commission on the Elimination of Nuclear Weapons,
Canberra, Australia: Department of Foreign Affairs and Trade, August 1996. Citováno v Fetter S.:
Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic steps toward ideal objectives, The Henry L. Stimson Center,
Occasional Paper No. 29 October 1996. Tuto otázku si však státy kladly již při ratifikaci existujících
smluv, a tudíž by nalezení odpovědi nemělo představovat zásadní problém. Důležitým faktorem ovšem
může být politická (resp. mocenská) situace v mezinárodním společenství a také tlak tohoto společenství
např. na státy, které stojí mimo určitý smluvní, resp. verifikační režim nebo plně neakceptují jeho
spolehlivost. Dynamika při dosahování konsenzu tak může být velmi zajímavá, což v těchto otázkách
shodou okolností platí jak pro smlouvu NPT, tak i smlouvu CTBT.
652
Viz např. Fetter S.: Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic steps toward ideal objectives, The
Henry L. Stimson Center, Occasional Paper No. 29 October 1996. Tento dialektický pohled na jaderné
odzbrojení, resp. na jeho dynamiku, se objevuje i v dalších dílech, srovnej např. Perkovich, G.: Principles
for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with the Atomic Energy
Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008, resp. Walsh, J.: Learning from Past Success:
The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard University, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 41, September 2006.
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smluvními stranami odpovídajícím způsobem plněny653. Samotnou verifikaci lze pak
označit za proces shromažďování a vyhodnocování informací, jehož výsledky umožní
stanovit, zda a do jaké míry jednotlivé státy plní závazky plynoucí z výše zmíněných
dohod. K dosažení cílů verifikace obvykle slouží tři mechanismy, a sice odhalení
potenciálních prohřešků proti platným závazkům, odstrašení, resp. negativní motivace
k tomuto porušování a budování důvěry ohledně dodržování závazků.
Verifikace je většinou prováděna na úrovni expertních týmů, které na základě jim
dostupných informací vyvozují závěry, jež pak postoupí politickým orgánům
k vyhodnocení a případnému přijetí nezbytných opatření654. Za normálních okolností je
výsledkem verifikace konstatování o plnění závazků danou stranou. V případě, že nejsou
splněny všechny podmínky, je možné konstatovat buď zanedbání plnění povinností
daným státem, nebo, což je horší případ, je konstatováno otevřené porušení závazků655.
V rámci existujících smluv o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném odzbrojení
se tyto závazky týkají nejčastěji zákazu výroby, vývoje, opatřování, rozmisťování či
testování jaderných zbraní nebo omezení jejich počtu (celkově nebo jen některých
kategorií), případně celkového zákazu některých druhů těchto zbraní, resp. jejich
nosičů656. Verifikační mechanismy se však netýkají pouze vojenské oblasti, ale také
oblasti civilní, zejména mírového využití jaderné energie. V tomto případě je cílem
653

WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
654
Samotný proces sběru důkazů a jejich interpretace je ve většině případů striktně odborný, resp.
apolitický. Rozhodnutí o případném konání, které by vedlo k nápravě stavu v případě porušení závazků, je
pak na druhé straně zcela politické. Viz např. Fetter S.: Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic steps
toward ideal objectives, The Henry L. Stimson Center, Occasional Paper No. 29 October 1996.
655
Realita v oblasti verifikace dohod o jaderném odzbrojení klade na verifikační režimy poměrně velké
nároky, protože tyto režimy, resp. jejich mechanismy se musí vypořádat s celou škálou možných problémů,
z nichž každý vyžaduje poněkud jiný přístup. Viz WMD Verification and Compliance: The State of Play,
Foreign Affairs Canada, The Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), London,
Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 19, October 2004. Jedná se zejména o
otázky :
• Rozlišování mezi opodstatněným obviněním z porušování závazků a tím, které je motivováno politicky
a které je založeno na nejasných, zavádějících, či dokonce smyšlených informacích;
• Určení, zda v daném případě skutečně došlo k porušení dohody, resp. závazků;
• Rozlišování mezi drobným porušením závazků (někdy také označovaným jako technické porušení
závazků) a zásadním, resp. podstatným porušením závazků;
• Schopnosti rozlišení, zda dané porušení závazků bylo neúmyslné, resp. nezaviněné či nevědomé, nebo
naopak úmyslné, resp. vědomé.
656
Verifikace se však zdaleka netýká jen jaderných zbraní, případně zbraní hromadného ničení, ale může
se týkat i zbraní konvenčních a ozbrojených sil jako celku.
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kontrolních mechanismů zabezpečit, že jaderné technologie a materiály jsou (v souladu
s platnými dohodami) využívány výhledně k mírovým účelům a nejsou zneužívány
k výrobě jaderných zbraní657.
V rámci dohod o kontrole (jaderného) zbrojení a odzbrojení je silný a spolehlivý
systém verifikace velmi důležitý, zejména v případě, že mezi smluvními stranami panuje
nedůvěra ohledně vůle k dodržování závazků. Tím, že systém kontroly dodržování určité
dohody je schopen s dostatečnou mírou jistoty konstatovat dodržování této dohody a
naopak dostatečně spolehlivě odhalit její porušování, působí verifikační systém jako
prostředek odrazující od neplnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv. Čím
silnější a spolehlivější je verifikační režim a čím větší jsou případné sankce za
nedodržování dohody, tím účinněji působí odstrašovací efekt verifikace658.
Účinný verifikační systém musí být rovněž schopen odhalit porušování dohody
dostatečně rychle a poskytnout ostatním stranám včasné varování a také dostatek času
k jednání. Z hlediska stability mezinárodního prostředí je v zájmu všech účastníků
dohody její dodržování. Smlouvy týkající se kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení totiž obsahují ustanovení, která se bezprostředně dotýkají bezpečnosti a
suverenity jednotlivých států. Přesto však státy mohou mít motivaci dohody porušovat,
nicméně tento efekt může fungovat pouze v případě, že daný stát nebude odhalen a
ostatní státy budou své závazky dodržovat. V takovémto případě by stát porušující
dohodu mohl získat i významnou strategickou výhodu. Naopak v případě odhalení by
došlo nevyhnutelně k eskalaci napětí v mezinárodních vztazích. Takto vzniklá situace by
pak znamenala snížení či úplnou ztrátu důvěry mezi signatáři a vzhledem ke klíčové
úloze jaderných arzenálů ve vojenských i politických plánech a doktrínách jednotlivých
států by mohla vyústit v krizi celosvětového významu. Žádná dočasná jednostranná
výhoda, která by vznikla případným nedodržováním smlouvy v oblasti kontroly zbrojení
či odzbrojení, tak nemůže vyvážit riziko případných mezinárodněpolitických důsledků659.
657
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
658
Fetter S.: Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic steps toward ideal objectives, The Henry L.
Stimson Center, Occasional Paper No. 29 October 1996.
659
Z hlediska možných modelů chování existuje samozřejmě rozdíl mezi případným porušováním závazků
v případě smlouvy dvoustranné a porušováním závazků v případě smlouvy mnohostranné, resp.
univerzální. Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub,
London, 2000.
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Důležitým prvkem verifikačních mechanismů je i jejich role v rámci budování
důvěry mezi jednotlivými signatáři. Důvěra, resp. dostatečný pocit jistoty, že ostatní státy
mají zájem na dodržování závazků a tyto závazky skutečně dodržují, jednoznačně
posiluje ochotu jednotlivých států tyto závazky dodržovat. Mechanismy verifikace
rovněž budují důvěru mezi státy tím, že je nutí spolupracovat při budování a provozování
verifikačních systémů, byť by se jednalo o pouhou výměnu informací. V rámci verifikace
smluv hraje důležitou roli mezinárodní společenství. Není totiž pochyb o tom, že
verifikace prováděná z pověření mezinárodního společenství, a tedy verifikace nestranná,
resp. nezávislá na konkrétním státu, je vnímána o poznání pozitivněji, resp.
důvěryhodněji, než verifikace prováděná orgány jednotlivých států660.
Nedodržování závazků jedním ze států v rámci dohod o kontrole jaderného
zbrojení a o jaderném odzbrojení má vzhledem ke strategickému významu těchto zbraní
samozřejmě negativní efekt na národní bezpečnost ostatních států. V případě dvoustranné
smlouvy je v takovémto případě samozřejmě možné ji vypovědět. V rámci smluv
multilaterálních, resp. univerzálních může podobné chování vést ke kolektivní reakci661.
Na druhou stranu, důsledné plnění závazků má pozitivní dopad na mezinárodní
bezpečnost. V každém případě je však role verifikačních mechanismů klíčová, protože
pomáhá určit, o který případ se jedná.
Z povahy problému kontroly jaderného zbrojení a odzbrojení plyne, že
verifikační mechanismy nemohou být nikdy zcela spolehlivé, jinými slovy, i přes
existenci komplexních verifikačních mechanismů bude existovat reziduální riziko
možnosti neodhaleného porušování dohod některými státy. To platí i přesto, že prakticky
každý další případ porušení platných dohod vede ke zpřísnění a zdokonalení
verifikačních mechanismů. Dokázat neexistenci něčeho, například neexistenci utajeného
jaderného programu či jeho zárodků, které se určitý stát snaží zakrýt, je však v praxi
nemožné662.

660

Příkladem zde může být role IAEA, která se stala uznávanou v důsledku své striktní nestrannosti a
nezávislosti na jednotlivých státech. Viz např. Ficher, D.: History of the International Atomic Energy
Agency: First Forty Years, Vienna : The Agency, 1997.
661
Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London,
2000.
662
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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Z toho pak plyne otázka, jak přísné verifikační mechanismy jsou již dostatečně
přísné, tedy snižující míru reziduálního rizika na přijatelnou úroveň. To samozřejmě
záleží na definici přijatelné úrovně (reziduálního) rizika, která pramení z významu dohod
v rámci mezinárodně-politického a vojensko-strategického hlediska. V případě jaderných
zbraní je toto přijatelné reziduální riziko velmi malé a důraz na spolehlivost verifikačních
mechanismů je tedy velmi vysoký. Důraz na verifikaci je rovněž ovlivněn např. velikostí
motivace jednotlivých států k porušování dohody, resp. pravděpodobnost tohoto
porušování, velikosti a formě postihu, který by následoval v případě odhalení tohoto
porušování, a také na stupni důvěry mezi jednotlivými smluvními stranami. Hrozba
výrazného postihu v případě odhalení porušování smlouvy rovněž výrazným způsobem
ovlivňuje kalkulaci rizika v případě státu, který by chtěl nějakou dohodu porušovat,
v neprospěch tohoto porušování663. Vzhledem ke globalizaci mezinárodních vztahů a
vzrůstající vzájemné závislosti jednotlivých států je přitom možné konstatovat, že
potenciální míra postihu pro jednotlivé státy porušující dohody se zvyšuje. Na druhou
stranu, některé státy, a platí to zejména pro velmoci či jejich blízké spojence, jsou proti
tlaku mezinárodního společenství velmi odolné, resp. nemusí se jej obávat.
Z dialektického hlediska jsou požadavky na verifikační systém největší
v momentě vstupu dané smlouvy v platnost, resp. při přistupování státu k dané smlouvě,
protože tento mechanismus má zaručit začátek implementace závazků přijatých v rámci
dané smlouvy. V momentě dojednávání, resp. podpisu smlouvy bývá obvykle důvěra
mezi státy na poměrně nízké úrovni a pro mnohé státy je právě nastavený kontrolní
mechanismus důležitým faktorem zda ke smlouvě přistoupit, či nikoli. Po vstupu
smlouvy v platnost a jejím bezproblémovém plnění dochází obvykle také k odbourávání
nedůvěry, či dokonce nastartování spolupráce mezi jednotlivými stranami a důraz na
verifikaci může ustoupit do pozadí664. Neměl by však polevit, jak ukazují zkušenosti

663

WMD Verification and Compliance: Challenges and Responses, Foreign Affairs Canada, The
Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 20, October 2004.
664
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22
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s porušováním závazků ze Smlouvy NPT v případě Iráku, Libye, Severní Koreje a
Íránu665.
Dokonalý verifikační systém je v praxi nedosažitelný i z ekonomického hlediska
a v praxi se i v takto důležitých otázkách prakticky vždy jedná o kompromis mezi
vnímanými náklady na verifikaci a přínosem z této verifikace. Státy se pak snaží hledat
rovnováhu mezi dodatečnými náklady na další prvek verifikačního mechanismu a
přínosem pramenícím z dodatečného využití tohoto prvku. Narůstající citlivost a
komplexita verifikačních mechanismů může paradoxně rovněž vést k většímu množství
falešných poplachů a vytváření pochybností v souvislosti s možným marginálním
porušením závazků, které však nemůže vést k získání významné strategické výhody.
Další oblastí, kde je třeba najít rovnováhu, je i vztah mezi dostatečně efektivní
verifikací a úrovní zásahů do suverenity daného státu, případně do ochrany informací
citlivých z hlediska obrany, obchodního tajemství či práv duševního vlastnictví. Zde je
samožřejmě důležité zmínit i riziko špionáže, ať už vojenské nebo průmyslové, které
hrálo klíčovou roli v době studené války a je důležitým tématem i dnes například ve
vztahu mezinárodního společenství a Íránu nebo Severní Koreje. Vyvažovací roli zde
hraje reciprocita stanovených opatření, tedy to, že daný stát musí strpět veškerá opatření
a poskytnout veškeré informace, které vyžaduje od států ostatních. Pohled na to, jaká
opatření je třeba strpět se však mohlou velmi výrazně lišit, jak opět dokazuje příklad
Íránu. Výsledný model je pak vždy záležitostí dosažení kompromisu666.

B.6.2 Existující verifikační metody, prostředky, procedury a
instituce a jejich vývoj
Verifikační systémy dohod o kontrole jaderného zbrojení a jaderném odzbrojení
jsou založeny na kombinaci jednotlivých technik, dohod a institucí a jsou založeny na
využití různých technologií. Mezi nejvýznamnější metody, resp. prostředky kontroly
patří poskytování informací ostatním stranám dohody, vzdálené pozorování s využitím
národních technických prostředků a opatření založená na spolupráci, včetně inspekcí na
665

Viz např. Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In
collaboration with the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
666
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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místě (tzv. dotěrná opatření, intrusive measures667). Kombinace těchto prvků v rámci
verifikačních mechanismů konkrétních smluv je pak určena především konkrétními
ustanoveními a potřebami těchto smluv. Jednotlivé druhy opatření jsou poskládány tak,
aby se co nejvhodněji doplňovaly a tvořily pokud možno jednolitý celek668.
V praxi pak verifikace zahrnuje obvykle fáze pozorování, resp. monitorování,
analýzy získaných dat a jejich vyhodnocování, resp. určení stavu. Monitorování probíhá
převážně formou sledování z hlediska plnění závazků relevantních aktivit pozorovaných
stran a může probíhat jak jednostranně, tak i v rámci vzájemné spolupráce, případně
kombinací obou metod. Jednostranné pozorování probíhá především prostřednictvím
národních technických prostředků, které obvykle označují pozorujícím státem vlastněná
zařízení, která sledují plnění závazků pozorovanou stranou z prostoru vně jeho hranic,
výsostných vod či vzdušného prostoru. Toto pozorování žádným způsobem nenarušuje
suverenitu pozorované strany, a jeho provádění proto není odkázáno na spolupráci
pozorující a pozorované strany669.
V některých případech dochází rovněž k poskytování dat stranami smlouvy
navzájem, což se děje např. při podpisu smlouvy nebo jejím vstupu v platnost, kdy
smluvní strany deklarují výchozí stav z hlediska vlastnictví a počtu jednotlivých
zbraňových systémů či využití technologií, které by měly být kontrolovány danou
smlouvou. Cílem této počáteční verifikace je zjištění původního stavu věcí, vůči kterému
jsou poté vyhodnocovány implementace závazků obsažených v dané smlouvě670. Většina
současných smluv navíc díky zlepšování spolupráce mezi státy vyžaduje periodické

667

Za "dotěrná" jsou daná opatření považována zejména proto, že svým způsobem narušují suverenitu
pozorovaného státu, i když se tak děje většinou v rámci předem přesně stanovených pravidel. Inspekcím
však zpravidla podléhají všechny kontrolované objekty, zařízení a systémy, s jedinou výjimkou, kterou je
opodstatněná ochrana národní bezpečnosti či státního a obchodního tajemství. "Za dotěrnější než národní
technické prostředky jsou inspekce pokládány proto, že veškerá zařízení a objekty, na něž se vztahuje daná
smlouva, podléhají jejich podrobné kontrole." Viz také např. Ondřej, J: Současná kontrola v oblasti
odzbrojení a její metody a prostředky, In: Mezinárodní vztahy, roč. 33, č. 4, 1998, str. 31.
668
Viz např. Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22
669
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
670
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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aktualizace poskytnutých informací, a například v Smlouvě CTBT díky pokroku
v technologiích dokonce kontinuální poskytování dat.
Nejúčinnější formou pozorování jsou pak inspekce na místě a další obdobné
metody vyžadující spolupráci obou stran, resp. umožnění této činnosti pozorovanou
stranou. Jejich přínos spočívá v přístupu do konkrétních objektů a v přímém kontaktu
s konkrétními lidmi atp. Možností jejich využití je rovněž hodně, od jednorázové přímé
účasti při nějaké události, před periodické návštěvy až po ad hoc inspekce, resp.
přepadové

kontroly.

Pozorované

státy

jsou

v takovýchto

případech

povinny

spolupracovat, ovšem pouze v rámci předem schválených pravidel pro inspekce.
Efektivita inspekcí a jejich rozsah tak z velké míry závisí právě na ochotě pozorovaného
státu strpět tyto inspekce, resp. na podobě kompromisu dosaženého ohledně inspekcí
mezi smluvními stranami. Inspektoři se například nikdy nemohou pohybovat "zcela
volně" a jejich činnost se řídí přesně danými pravidly a omezen bývá i počet inspekci671.
Tato ochranná opatření mají za cíl jednak ochranu některých citlivých informací, které
nejsou přímo spojeny s plněním závazků z mezinárodních smluv, a dále např. ochranu
obchodního tajemství, resp. práv duševního vlastnictví a v neposlední řadě se jedná
o efektivní způsob kontroly nákladů672.

B.6.2.1

Vývoj verifikačních mechanismů v souvislosti s dohodami
o kontrole zbrojení a odzbrojení

Široká paleta verifikačních mechanismů, která je využívána v dnešní době, však
zdaleka nebyla samozřejmostí ještě v době studené války. Historicky byly státy odkázané
na informace poskytované druhou stranou, případně na klasické metody špionáže.
V souvislosti se zvyšováním rizika plynoucího z jaderných zbraní však tyto informace
brzy přestávaly stačit. Ochota států akceptovat pozorování pomocí stále se
zdokonalujících národních technických prostředků a také jejich ochota spolupracovat,
resp. povolit na svém území inspekce se však vyvíjela velmi pozvolna673.

671

A Guige to Verification for Arms Control and Disarmament, Verification Research, Training and
Information Centre (VERTIC), United Nations Association of Great Britain and Northern Ireland, 2002.
672
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
673
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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Tento vývoj se významně projevil de facto v celé historii uzavírání smluv
o kontrole jaderného zbrojení, resp. o jaderném odzbrojení. Jako první totiž byly
uzavírány smlouvy, které bylo poměrně jednoduché verifikovat. Příkladem může být
smlouva PTBT, resp. LTBT, uzavřená v roce 1963, která zakazuje atmosférické a
podvodní jaderné testy a jejíž verifikace je díky soustavě národních technických
prostředků spolehlivě možná i bez přímé spolupráce zúčastněných stran, tedy primárně
USA a SSSR674. Složitější z hlediska dokazování však byla např. smlouva TTBT mezi
stejnými dvěma státy, jejíž efektivní verifikace nebyla možná až do umožnění kontrol na
místě a vzájemné spolupráce obou signatářů675. Naopak smlouva NPT vyžadovala již od
počátku spolupráci smluvních stran a de facto inspekce na místě díky systému záruk
IAEA. Tato povinnost se však vztahovala pouze na nejaderné státy a pět států jaderných
se jí v tomto ohledu podřizovat nemuselo676.
Ještě výrazněji byl tento vývoj patrný v případě smluv o kontrole zbrojení mezi
oběma supervelmocemi. V době studené války byl totiž Sovětský svaz de facto
uzavřeným státem, který důsledně odmítal jakékoli účinné inspekce na místě, při jejichž
absenci by nebylo možné efektivně kontrolovat plnění některých ustanovení. Mimo jiné
také proto byla zmíněná Smlouva LTBT uzavřena bez jakýchkoli verifikačních
mechanismů kromě pozorování národními technickými prostředky a Smlouva TTBT
mohla vstoupit v platnost až na samém sklonku studené války poté, co byly umožněny
inspekce. Nemožnost, resp. nepřijatelnost inspekcí zapříčinila také to, že kontrola
zbrojení a odzbrojení se v první fázi (v souvislosti se Smlouvami SALT I a II) týkala
nosičů jaderných zbraní, resp. jejich odpalovacích zařízení, které bylo možné ve většině
případů kontrolovat národními technickými prostředky. Kontrola a snižování počtu
samotných hlavic pak byla umožněna až se zavedením inspekcí v souvislosti se
smlouvami INF a START I677.

674

Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.
675
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
676
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22
677
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
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Ani s koncem studené války však veškerá omezení týkající se verifikačních
mechanismů nezmizela. Např. odhalení utajeného iráckého jaderného programu v roce
1991 rozpoutalo diskuse ohledně účinnosti stávajícího režimu inspekcí IAEA
v souvislosti se Smlouvou NPT a vedlo ve svém důsledku ke snahám o zpřísnění tohoto
režimu ve formě dodatečného protokolu IAEA. Nedostatečně spolehlivý systém
verifikace je rovněž pokládán za jednu z hlavních překážek vstupu v platnost Smlouvy
CTBT678. Rovněž v oblasti národních technických prostředků dochází nejen k vývoji a
zpřesňování, ale i k vytváření pevnějšího rámce pro pozorování prováděné těmito
prostředky, zejména v podobě Smlouvy o otevřeném nebi679.
Jednostranné monitorování s využitím NTM a opatření založená na spolupráci se
v žádném případě navzájem nevylučují a v některých případech jsou inspekce navázány
na pozorování právě pomocí NTM, resp. na podezření z porušení smlouvy pramenící
právě z tohoto pozorování. V závislosti na roli, kterou mají NTM hrát v rámci
verifikačního mechanismu, je pak stanoven i přesný postup, na jehož základě je možné
iniciovat inspekce na místě. V tomto případě tak inspekce na místě tvoří jakousi odvolací
instanci, která má potvrdit či vyvrátit podezření vyplývající z pozorování pomocí
NTM680. Jednotlivé multilaterální smlouvy pak rovněž upravují možnosti sdílení dat
získaných pomocí NTM a možnosti jejich analýzy, která může opět probíhat
jednostranně nebo mnohostranně. Sběr, analýza a vyhodnocování dat často spadají do
kompetencí institucí, resp. organizací dohlížejících na plnění dané mezinárodní smlouvy,
nicméně konstatování, zda došlo, či nedošlo k porušení závazků, je výsadou smluvních
stran681.

B.6.2.2

Národní technické prostředky

Jak už bylo zmíněno, národní technické prostředky (National Technical Means,
NTM) představují od samého počátku kontroly dodržování závazků plynoucích ze smluv
678

Zde se však jedná spíše o omezení technologická, která jsou využívána jako politický argument
zdůrazňující nespolehlivost smlouvy a de facto i možnost jejího porušování.
679
The Open Skies Treaty at a Glance, Conventional Arms Issues, Fact Sheet, October 2007,
http://www.armscontrol.org/factsheets/openskies, resp.
680
Viz např. Independent Commission on the Verifiability of the CTBT: Final report,
http://www.ctbtcommission.org/FinalReport.pdf
681
Fetter S.: Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic steps toward ideal objectives, The Henry L.
Stimson Center, Occasional Paper No. 29 October 1996.
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o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném odzbrojení nejdůležitější nástroj k získávání
informací o plnění ustanovení dohody ostatními stranami. Národní technické prostředky
je pojem, který se vžil pro nástroje, jimiž se provádí jednostranné zkoumání dodržování
závazků pozorovaným státem, aniž by byla narušena suverenita tohoto státu. Tento druh
kontroly je totiž považován za méně dotěrný, a tudíž méně se dotýkající suverenity a
bezpečnosti států než např. inspekce682. Pozorování v tomto případě probíhá z prostoru
vně území pozorovaného státu, jeho výsostných vod a vzdušného prostoru. Toto
pozorování probíhá často na velmi velkou vzdálenost, čímž je samozřejmě omezena jeho
přesnost. Významnou výhodou však je, že tento kontrolní mechanismus nevyžaduje
spolupráci mezi jednotlivými státy, pouze snad určitou míru tolerance při pozorování683.
Pozorování pomocí NTM prošlo v době po druhé světové válce významným
vývojem, jednak z hlediska rozvoje technologií, které v dnešní době umožňují
nesrovnatelně efektivnější pozorování, a jednak v přístupu jednotlivých států k tomuto
pozorování, resp. ochotě jej akceptovat. V době, kdy ještě nedocházelo k masivnímu
využití družic, byly základem NTM radarové stanice a především průzkumná letadla,
nicméně zejména použití špionážních, resp. pozorovacích letadel se obvykle nesetkávalo
s pochopením pozorované strany684. S využitím družic, které se ve velké míře objevily
v 60. letech v souvislosti s verifikací smlouvy PTBT (družice VELA), se pak od
využívání letadel částečně ustoupilo. Průlom v této oblasti přinesla Dohoda o otevřeném
nebi, která byla podepsána v roce 1992 a v platnost vstoupila v roce 2002 a která
kodifikovala možnost a přesná pravidla pozorování území signatářských států pomocí
neozbrojených letounů685.
V dnešní době je pozorování pomocí NTM obvykle založeno na využití široké
palety zařízení pro dálkové snímání počínaje průzkumnými družicemi a průzkumnými
letouny přes elektronické pozorování a využití radarů až po seizmické, hydroakustické a

682

Důkazem může být i fakt, že prakticky po celou dobu studené války byly obě supervelmoci ochotny
přistoupit pouze a jen na kontrolu za pomoci národních technických prostředků. Jiné druhy kontroly,
včetně inspekcí na místě, považovaly z důvodu panující nedůvěry za nepřípustné.
683
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22
684
Důkazem toho může být známá aféra se sestřelením špionážního letadla U2 těsně před summitem
prezidentů Eisenhowera a Chruščova v roce 1960.
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infrazvukové stanice686. Senzory umístěné na těchto zařízeních pak zaznamenávají
objekty, resp. činnosti prováděné druhou stranou za účelem vyhodnocení jejich
slučitelnosti se závazky plynoucími ze smluv o kontrole zbrojení a odzbrojení. Míra,
resp. způsoby využití národních technických prostředků samozřejmě záleží na povaze
pozorovaných objektů či činností, na povaze konkrétních závazků plynoucích z dané
smlouvy, resp. smluv, a na konkrétních ustanoveních těchto smluv.
V souvislosti se smlouvami o kontrole jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení
je národních technických prostředků využíváno zejména v souvislosti se smlouvami
o omezení jaderných testů (PTBT, TTBT, PNET a CTBT) a zejména v souvislosti
s dvoustrannými dohodami mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, počínaje
smlouvami SALT. Pro účely verifikace těchto dohod se nejčastěji jako národní technické
prostředky používají pozorovací družice. Ty mohou ze svých oběžných drah ve výšce
160 km a výše pokrýt rozsáhlá území a ve velmi krátké době odhalit změny, k nimž na
zemi dochází. Jsou vhodné zejména pro monitorování rozsáhlých objektů, i když v 90.
letech se dostaly na oběžnou dráhu systémy schopné identifikovat i velmi malé objekty,
jako např. konkrétní nepřátelský tank, a v poslední době se rozlišovací schopnosti družic
dále výrazně zvýšily. Moderní družice jsou schopny přenášet snímky v reálném čase,
mohou disponovat schopností identifikace tepla vydávaného při pálení raketového paliva
a upozornit tak na právě odpálenou raketu, atp. V kombinaci se soustavou pevných a
pohyblivých radiolokátorů a naslouchacích zařízení umístěných na zemském povrchu tak
mohou národní technické prostředky výrazně napomoci k odhalení porušení závazků687.
Národní technické prostředky přitom mohou, ale nemusejí, být explicitně
definovány jako verifikační mechanismus v rámci dané smlouvy, resp. jako část tohoto
685
The Open Skies Treaty at a Glance, Conventional Arms Issues, Fact Sheet, October 2007,
http://www.armscontrol.org/factsheets/openskies
686
V praxi se jedná o družice s různými druhy fotografických zařízení, radiolokátory s širokým spektrem
technických možností, citlivá elektronická zařízení pro odposlech spojovacích systémů a zařízení, soustavy
seizmických čidel a akustických senzorů. Blíže viz např. Independent Commission on the Verifiability of
the CTBT: Final report, http://www.ctbtcommission.org/FinalReport.pdf, resp. MacLean, G. A.:
Advancing the Comprehensice (Nuclear) Test-Ban Treaty: Capabilities, implementation, and Entry into
Force, International Security Research and Outreach Programme, International Security Bureau, October,
2002.
687
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22, resp. Independent Commission on the Verifiability of the CTBT: Final
report, http://www.ctbtcommission.org/FinalReport.pdf
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mechanismu. Od toho se pak samozřejmě odvíjí jejich váha v rámci případného sporu.
Většina smluv o kontrole zbrojení však verifikaci pomocí národních technických
prostředků zmiňuje a obsahuje navíc klauzuli, která zavazuje státy nenarušovat činnost
těchto pozorovacích zařízení a zmíněné pozorování strpět. Toto ustanovení tak
samozřejmě výrazně zvyšuje účinnost pozorování pomocí NTM, které však má i přesto
své slabiny a limity. Kromě limitů technických, které jsou dány pozorováním z velké
vzdálenosti, je nutné zmínit i otázky nevyváženosti v případě mnohostranných smluv.
Některé státy, které těchto prostředků vlastnily méně, totiž vyjádřily obavy, že by je
systém kontroly založený výhradně na NTM postavil do nevýhodné situace vůči
ostatním. Výsledkem a odpovědí na tyto obavy je posílená spolupráce států při využívání
NTM a sdílení dat z těchto pozorování. V této souvislosti se pak také mluví
o mezinárodních technických prostředcích, které nejsou však ničím jiným než klasickými
NTM nacházejícími se pod mezinárodní kontrolou688.
Výhodou národních technických prostředků kontroly a také důvodem, proč došlo
k jejich významnému rozvoji, je skutečnost, že nevyžadují fyzickou přítomnost na území
kontrolované strany, která byla dlouho prakticky neproveditelná, resp. pro jednotlivé
strany nepřijatelná. Údaje získané na základě tohoto pozorování nemohou být
pozorovanou stranou zkresleny a pravdivě vypovídají o stavu plnění ustanovení smlouvy.
Z technického hlediska je největší slabinou NTM jejich relativně malá schopnost odhalit
případná porušení smlouvy v oblasti nových sofistikovaných zbraňových systémů. Ty
bývají zpravidla malé, mobilní a snadno maskovatelné. Pro národní technické prostředky
tak není problém zjistit počet ICBM odpalovaných z podzemních sil, ale počet mobilních
ICBM nebo střel s plochou dráhou letu schopných nést jaderné hlavice je prakticky
nemožné spolehlivě stanovit689. Totéž platí např. v souvislosti s miniaturními jadernými
testy. Všechny tyto vlastnosti mají rovněž za následek praktickou nepoužitelnost NTM
v případě kontroly jaderných technologií, materiálu, jaderných zařízení, a dokonce ani

688

Toto je např. případ smlouvy CTBT, resp. jejího mezinárodního monitorovacího systému IMS a sdílení
dat.
689
Pro větší efektivnost kontroly se tak signatáři většinou dohodnou na určité formě spolupráce, na jejímž
základě demaskují kontrolované objekty (např. smlouva INF, START I a II). Viz např. Thomson, D. B.: A
Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office, Los Alamos National
Laboratory, July 1999.
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samotných jaderných bojových hlavic. Pro účinnou verifikaci v těchto oblastech je proto
důležitá spolupráce pozorované strany690.

B.6.2.3

Opatření založená na spolupráci včetně inspekcí na místě

Opatření založená na spolupráci umožňují efektivní kontrolu tam, kde výše
zmíněné NTM selhávají. Vedla k nim ovšem dlouhá cesta, protože svým způsobem
narušují suverenitu pozorovaného státu. Na rozdíl od NTM, jejichž využití kontrolovaný
stát de facto ani zabránit nemůže, totiž vyžadují opatření založená na spolupráci značnou
míru ochoty a součinnosti kontrolovaného a kontrolujícího státu, která zdaleka nebyla
samozřejmostí, zejména v době studené války, a především přístup na území
kontrolovaného státu. Nejvýznamnějšími opatřeními založenými na spolupráci jsou
bezesporu různé druhy inspekcí, ale řadí se sem i umístění pozorovacích stanic na území
pozorovaného státu a poskytování dohodnutých informací. Kontrolu pomocí těchto
opatření pak mohou provádět buď jednotlivé státy, což je případ klasických bilaterálních
smluv, nebo mohou být tyto kontroly svěřeny mezinárodní organizaci, která je často
zřízena právě za účelem provádění kontroly. To je pak případ smluv multilaterálních,
včetně Smlouvy NPT a Smlouvy CTBT691.
Poskytování, resp. výměna informací je založena na vzájemném informování se
stran v otázkách souvisejících s plněním závazků z dané smlouvy. Tyto informace se
mohou týkat např. počtu, rozmístění, charakteristik a statutu vybavení, které je danou
smlouvou omezeno, výrobních kapacit spojených s těmito zařízeními nebo rozvrhu a
přesného popisu aktivit omezených danou smlouvou. Poskytování dat jednak samo
o sobě výrazně zvyšuje transparentnost a umožňuje odhalit nesrovnalosti a slouží rovněž
jako podklad pro inspekce, které se zaměřují na kontrolu a soulad deklarovaného stavu se
stavem skutečným692.

690

Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008.
691
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
692
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
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Důležitým zdrojem informací pro kontrolu dodržování závazků je i průběžné
monitorování aktivit v rámci určité lokality, resp. lokality samotné, např. určitého
zařízení. Průběžné monitorování je obvykle založeno na rozmístění nepřetržitě
fungujících senzorů v rámci daného zařízení a v jeho okolí, přičemž činnost těchto
senzorů pak ověřuje, zda nedošlo k aktivitám zakázaným danou mezinárodní smlouvou.
Jedním z častých příkladů v praxi je tzv. portal monitoring, neboli pozorování pohybu
osob, materiálu a zařízení z jednotlivých lokalit a do nich, které monitoruje veškerý
provoz v rámci sledovaného objektu či zařízení. V některých případech průběžné
pozorování zahrnuje i přítomnost personálu, který toto pozorování zajišťuje, resp.
obsluhuje pozorovací zařízení693. V tomto případě má však povaha pozorovací činnosti
charakter spíše (permanentních) inspekcí na místě.
Inspekce na místě jsou považovány za zdaleka nejúčinnější formu verifikačních
opatření založených na spolupráci. Jejich přínosem je zejména to, že umožňují verifikaci
předem poskytnutých dat a rovněž získání dalších cenných informací ohledně
implementace ustanovení jednotlivých smluv, které by jinak byly nedostupné. Z hlediska
povah, účelu a načasování je možné mnoho druhů inspekcí, které se však obvykle dají
shrnout do tří základních kategorií, a sice (1) inspekce bez vazby na předchozí námitky či
pochybnosti (non-challenge inspections), (2) inspekce v návaznosti na předchozí námitky
či pochybnosti (challenge inspections) a (3) ad hoc inspekce. Konkrétní ustanovení pro
každý konkrétní typ inspekcí jsou obvykle stanovena přímo ve smlouvách, resp. jejich
protokolech694.
Inspekce bez vazby na předchozí námitky či pochybnosti mají obvykle podobu
návštěv stanovených míst či zařízení buď v periodických intervalech, nebo na základě
předem stanoveného harmonogramu a jsou nejčastějším druhem prováděných inspekcí.
693

Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
694
Tato pravidla se přitom netýkají pouze samotných inspekcí, ale zahrnující ustanovení o jmenování
inspektorů, jejich vpuštění na území kontrolovaného státu a jednotlivé předpisy, podle nichž se inspektoři
řídí. Protokoly o inspekcích se tak stávají nedílnou součástí smluv o kontrole zbrojení a odzbrojení. Blíže
viz např., WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004, resp. Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms
with Security: A Lexicon for Arms Control, Disarmament and Confidence-Building, United Nations
Institute for Disarmament Research, Geneva, Switzerland, UNIDIR/2003/22.
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Jejich cílem je většinou kontrola počtu, resp. stavu vybavení regulovaného danou
smlouvou nebo kontrola činnosti deklarovaných zařízení za účelem jejich využití
v souladu s přijatými závazky. V závislosti na konkrétních ustanoveních a pravidlech
dané smlouvy mohou mít tyto inspekce podobu rutinních inspekcí, klarifikačních, resp.
objasňovacích návštěv, počátečních či uzavíracích inspekcí, předem neohlášených
inspekcí atp.
Rutinní inspekce mají podobu plánovaných návštěv předem deklarovaných
zařízení bez explicitního či implicitního předchozího podezření z porušování dohod.
Klarifikační, resp. objasňovací návštěvy slouží jednotlivým stranám k vyjasnění
podezřelých událostí, resp. pochybností, které z nějakého důvodu vznikly, a obvykle
slouží jako doplněk rutinních inspekcí. Počáteční inspekce se obvykle odehrávají pouze
v období těsně po vstupu dané smlouvy v platnost a mají za úkol ověřit poskytnuté
informace týkající se plnění závazků v rámci této smlouvy. Obdobně uzavírací inspekce
ověřují skutečné ukončení aktivit či likvidace zbraní nebo zařízení zakázaných danou
smlouvou. Neohlášené inspekce jsou pak relativně samostatným typem, přičemž právě
jejich nepředvídatelnost zvyšuje pravděpodobnost odhalení případného porušování
závazků.
Inspekce v návaznosti na předchozí námitky jsou naopak prováděny na základě
žádosti některé ze smluvních stran anebo instituce dohlížející na plnění dané smlouvy.
Jejich základem je povolení k prohlídce, resp. kontrola deklarovaných zařízení či
objektů, v jejichž případě existuje důvodné podezření z porušování povinností
plynoucích z platných dohod. Tyto inspekce jdou ve své podstatě za rámec rutinních
inspekcí, resp. inspekcí bez vazby na předchozí námitky, nicméně jsou jejich určitou
nadstavbou. Tyto inspekce jsou obvykle prováděny s velmi krátkou notifikační lhůtou,
aby nebylo možné zakrýt, resp. odstranit důkazy o případném porušování závazků.
Vzhledem k citlivosti těchto témat má prakticky každá jednotlivá smlouva stanoveny
přesné pravomoci a přesné procedury pro provádění tohoto druhu inspekcí, protože se
jedná o prakticky nejcitlivější otázky spojené jak s kontrolou jaderného zbrojení a
odzbrojení, tak se státní suverenitou kontrolované strany. V závislosti na konkrétních
ustanoveních tak v některých případech mohou mít jednotlivé strany smlouvy např.
možnost odmítnutí obdobných inspekcí.

- 248 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

Existence, resp. povolení inspekcí v návaznosti na předchozí námitky je velmi
důležitým prvkem z hlediska stability a spolehlivosti celého systému. Tyto inspekce jsou
totiž obvykle prováděny na základě nesrovnalostí, resp. pochybností z měření pomocí
NTM nebo na základě průběžného monitorování aktivit přímo na místě. Státy, které
porušují své povinnosti vyplývající z uzavřených dohod, se tak v případě povolení těchto
inspekcí musí obávat sankcí, protože se velmi výrazně zvyšuje pravděpodobnost jejich
odhalení a usvědčení. Celý verifikační mechanismus se tak výrazně posiluje695.
O ad hoc inspekcích se v případě smluv, ve kterých jsou tyto inspekce zakotveny,
mluví především jako o doplňkovém mechanismu k dalším druhům inspekcí nebo jsou
používány v případech, které daná smlouva vůbec nedefinuje, ale na jejichž provedení se
smluvní strany shodnou. Jedním z konkrétních příkladů ad hoc inspekcí mohou být
inspekce prováděné v rámci systému záruk IAEA v době počáteční fáze jeho aplikace,
které mají za úkol stanovit další postup a naplánovat detailní implementaci systému
záruk a bezpečnostních opatření v dané zemi, resp. lokalitě696.
Ačkoli koncepčně se systém inspekcí zdá být komplexně nastaven, v praxi se
inspektoři při inspekcích na místě setkávají s řadou problémů. Jedná se zejména
o omezení inspekcí z hlediska místa a času, tedy jinými slovy, inspektoři mohou za
normálních okolností kontrolovat pouze to, co jim kontrolovaný stát kontrolovat dovolí.
Pokud se navíc jedná o standardní inspekce, jsou místa (objekty) a časy předem
nahlášeny. Vše se navíc týká pouze deklarovaných jaderných zařízení. Dalším
významným omezením je často samotné nastavení verifikačního režimu, jako např.
u států, které napřijaly Dodatkový protokol IAEA. Kontroly se v rámci těchto států řídí
stále původními pravidly z počátku 70. let a nemohou tak být zcela efektivní, což je
momentálně problém, který řeší IAEA v případě Íránu697.

695

Fetter S.: Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic steps toward ideal objectives, The Henry L.
Stimson Center, Occasional Paper No. 29 October 1996.
696
Blíže viz např. Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First Forty Years,
Vienna: The Agency, 1997.
697
Viz např. Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security
Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), and 1835 (2008) in the Islamic Republic of
Iran, Report by the Director General, GOV/2009/55 Date: 28 August 2009, Derestricted 9 September 2009,
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2009/gov2009-55.pdf
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B.6.2.4

Instituce a organizace zabývající se verifikací a jejich role

Jak bylo zmíněno výše, technické úkony spojené s verifikací často spadají do
působnosti institucí, resp. organizací, které lze podle jejich působnosti rozdělit na
globální, regionální a bilaterální. Mezi globální instituce, resp. organizace lze zařadit
především Mezinárodní agenturu pro atomovou energii IAEA, která dohlíží na plnění
Smlouvy NPT a některých dalších regionálních dohod, dále pak Organizaci pro úplný
zákaz jaderných zkoušek CTBTO, která by měla dohlížet na plnění smlouvy CTBT od
chvíle jejího vstupu v platnost, a konečně některé pomocné organizace při OSN, jejichž
záběr však přesahuje oblast jaderných zbraní698.
Verifikace v podání Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Jedním z hlavních úkolů IAEA v rámci kontroly dodržování dohody je dohlížení
na plnění bezpečnostních opatření a systémů záruk, které by měly sloužit k bezpečnému
využití jaderné energie a k jejímu využití výhradně pro mírové účely. Na základě
Smlouvy NPT a některých dalších mezinárodních dohod, např. smluv týkajících se
vytvoření zón bez jaderných zbraní, jsou nejaderné státy, které jsou stranami těchto
smluv, povinny aplikovat v rámci svých jaderných zařízení plnohodnotný systém záruk
(full-scope safeguard system, FSS)699.
Systém záruk IAEA se skládá z aktivit, jejichž prostřednictvím IAEA jakožto
mezinárodně nezávislý orgán kontroluje, zda (nejaderné) státy dostávají svým závazkům
využívat jaderné energie výhledně k mírovým účelům. Samotný kontrolní mechanismus
je pak založen na ověřování, zda informace poskytované jednotlivými státy ohledně
jaderných materiálů a jaderných aktivit jsou kompletní a v souladu s realitou. Za účelem
tohoto ověřování pak poskytují jednotlivé státy inspektorům IAEA přístup do svých

698

WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
699
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
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jaderných zařízení. Součástí inspekcí, resp. verifikačních mechanismů je i evidence
štěpného materiálu, který by eventuelně mohl sloužit k výrobě jaderných zbraní700.
Díky své nestrannosti si IAEA za více než 50 let své existence vydobyla
postavení uznávané a nezávislé instituce a díky relativně efektivní kontrole, kterou
provádí, pomohla snížit obavy některých států ohledně dalšího šíření jaderných zbraní.
O tuto pověst však IAEA musela dlouho bojovat, mimo jiné schopností reagovat na
aktuální vývoj a některé slabiny dříve existujících bezpečnostních opatření. Systém záruk
byl také postupně zdokonalován a na základě zkušeností s jeho porušováním byly
systematicky odstraňovány mezery, které toto porušování umožňovaly701. Současný
komplexní, resp. plnohodnotný systém záruk je tak založen na Dodatkovém protokolu
IAEA, který byl reakcí na vývoj v 90. letech a který oproti předchozím zárukám posiluje
spolehlivost celého kontrolního mechanismu.
Celkově lze sílu, resp. robustnost verifikačního mechanismu IAEA v podobě
systému záruk popsat pomocí tří základních a vzájemně propojených pilířů. Prvním
z nich je množství a úplnost informací, které má IAEA k dispozici ohledně povahy a
polohy jaderných a s nimi souvisejících zařízení jednotlivých států. Druhým je míra, do
jaké mají inspektoři IAEA přístup na všechna relevantní místa za účelem verifikace a
provádění kontrol mírového využití jaderných zařízení. Třetím pilířem je pak vůle
mezinárodního společenství jednat, prostřednictvím Rady bezpečnosti, v případě, že
dojde k porušení závazků jednotlivými státy702. Je zřejmě, že nejslabším pilířem je pilíř
třetí, tedy politická ochota států zjednat nápravu v případě porušení závazků. Ta však
souvisí s celkovým uspořádáním současných mezinárodních vztahů.
Původní systém záruk pocházel z konce 60. let, kdy byla podepsána Smlouva
NPT, na jejímž základě pak IAEA vytvořila původní systém záruk, který se vztahoval na
veškerá deklarovaná jaderná zařízení a jehož základním prvkem bylo materiálové
účetnictví703. V 90. letech se však ukázaly slabiny existujícího systému, který nebyl s to
700

IAEA Safeguards: Stemming the Spread of Nuclear Weapons, International Atomic Energy Agency
Information Series, Division of Public Information, 02-02901 / FS Series 1/02/E
701
IAEA Safeguards Agreements and Additional Protocols Verifying Compliance with Nuclear NonProliferation Undertakings, IAEA Office of External Relations and Policy Coordination, April 2008.
702
Ficher, D.: History of the International Atomic Energy Agency: First Forty Years, Vienna : The
Agency, 1997.
703
Základem tohoto přístupu bylo zabránit "zmizení významného množství" jaderného materiálu, přičemž
toto významné množství bylo definováno následovně: 8 kg plutonia a uranu-233, 25 kg uranu-235
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spolehlivě odhalit nedeklarované jaderné aktivity jednotlivých států. Teoreticky tak bylo
možné provádět utajený jaderný program a zdánlivě přitom plnit požadavky plynoucí ze
Smlouvy NPT. Bylo tedy zřejmé, že existující systém záruk bude třeba zreformovat.
Stalo se tak nakonec v podobě Dodatkového protokolu, který umožnil větší přístup,
vyžaduje více informací od kontrolovaných států a výrazně více využívá technologie
k odhalení nedeklarovaných jaderných aktivit704. Tento protokol tak celkově výrazně
posiluje spolehlivost verifikačního mechanismu Smlouvy NPT.
Činnost inspektorů IAEA v rámci kontroly dodržování smlouvy NPT je nutné
odlišit od speciálních inspekcí prováděných IAEA z pověření Rady bezpečnosti OSN705.
Takovým případem byla např. otázka likvidace iráckého jaderného programu a ustavení
kontrolního mechanismu, který by zaručil, že Irák bude plnit své závazky pramenící
z rezolucí RB OSN. V tomto případě byla IAEA pouze výkonným orgánem a její činnost
přímo podléhala Radě bezpečnosti706.
Verifikace v podání Organizace pro úplný zákaz jaderných zkoušek
Organizace pro úplný zákaz jaderných zkoušek CTBTO vzniká na základě
Smlouvy CTBT a vytváří v rámci této Smlouvy fórum pro konzultace a spolupráci. Její
orgány, konkrétně Výkonná rada, budou (po vstupu Smlouvy CTBT v platnost)
rozhodovat o případných inspekcích na základě informací získaných z mezinárodního
monitorovacího systému, případně na základě pozorování pomocí NTM. Smlouva CTBT
obsahuje ustanovení o konkrétních pravidlech, včetně některých lhůt, nicméně jejich
procedurální stránku bude možné plně zakotvit až po vstupu Smlouvy v platnost.

obohaceného na 20% nebo více, 75 kg uranu-235 obohaceného na méně než 20%, 10 tun přírodního uranu
a 20 tun spotřebovaného, resp. vyhořelého uranu a thoria. Viz IAEA: The Evolution of IAEA Safeguards,
International Nuclear Verification Series, no. 2, Vienna, 1998, p. 53.
704
Státy, které k Dodatkovému protokolu přistoupí, mají povinnost poskytovat IAEA veškeré informace
týkající se kompletního cyklu jaderného paliva, včetně výzkumu a vývoje a těžby uranu. Státy musí rovněž
poskytnout inspektorům IAEA větší možnost přístupu k jednotlivým zařízením a musí umožnit využití
technologií k odhalení případného skrytého jaderného programu. Mezi konkrétní opatření obsažená
v Dodatkovém protokolu patří např. neohlášené inspekce a sběr vzorků za účelem zkoumání i mimo
vyhrazená území. Více viz Model Protocol Additional to the Agreement(s) between States and the
Internaitonal Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards, IAEA, INFCIRC/540, (Corrected),
1997. http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc540c.pdf.
705
Viz rezoluce RB OSN 687 (1991) a rezoluce na tuto navazující. Viz Resolution 687 (1991) Adopted by
the Security Council at its 2981st meeting, on 3 April 1991, S/RES/687.
http://www.fas.org/news/un/iraq/sres/sres0687.htm
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Důležitým pravidlem je však umožnění plného přístupu inspektorům v rámci
kontrolovaných území, resp. zařízení, přičemž jedinou výjimkou je případ, kdy by došlo
k bezprostřednímu ohrožení národní bezpečnosti. Na činnost verifikačních mechanismů
jako takových bude v rámci CTBT dohlížet technický sekretariát, který stejně jako
ostatní instituce založené touto smlouvou prozatím funguje v provizorním režimu707.
Verifikace v podání regionálních institucí
Mezi nejvýznamnější regionální instituce dohlížející na plnění smluv týkajících
se jaderných zbraní patří Agentura pro zákaz jaderných zbraní v Jižní Americe
(OPANAL), Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) a Fórum jižního
Pacifiku (SPF). Agentura pro zákaz jaderných zbraní v Jižní Americe byla založena
smlouvou z Tlatelolco, která v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku vytvořila v roce
1967 první zónu bez jaderných zbraní. Tato instituce a její orgány mají dohlížet
především na plnění Smlouvy, včetně stanovení verifikačních mechanismů, a také na
řešení sporů v oblasti její působnosti a sdílení relevantních informací.
Evropské společenství pro atomovou energii bylo založeno v roce 1957 v rámci
Římských smluv s cílem propagace a rozvoje mírového využití jaderné energie v Evropě.
V rámci EURATOM jsou důležité dvě instituce, a sice systém záruk a dodavatelská
agentura. Systém záruk je analogií systému používaného v rámci IAEA, ovšem zahrnuje
kromě veškerých jaderných aktivit nejaderných států i mírové jaderné aktivity států
jaderných v rámci Evropské unie, tedy Francie a Velké Británie. Dodavatelská agentura
pak formálně vlastní veškerý jaderný materiál na území členských států a kontroluje jeho
pohyb a využití. Řešením případných sporů či nedodržování závazků by se zabývala
Evropská komise, případně jako vyšší, resp. odvolací instance pak Evropský soudní
dvůr708.

706

Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London,
2000.
707
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008.
708
Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.

- 253 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

Fórum jižního Pacifiku dohlíží na implementaci Smlouvy z Rarotonga, která
vyváří zónu bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku. Konzultativní výbor, jenž podléhá
Fóru jižního Pacifiku, je oprávněn zřizovat, resp. vysílat inspekce za účelem kontroly
dodržování závazků pramenících ze Smlouvy z Rarotonga.
Verifikace v podání bilaterálních institucí
Mezi významné bilaterální instituce zřízení za účelem verifikace smluv
o jaderných zbraních patří Brazilsko-argentinská agentura pro kontrolu jaderného
materiálu (ABACC) a Spojená severojižní komise pro jadernou kontrolu (JNCC) na
Korejském poloostrově. Argentina i Brazílie patří mezi regionální velmoci a v minulosti
patřily i mezi státy s jadernými ambicemi, díky čemuž panovala mezi oběma státy
nedůvěra. Společná agentura, která dohlíží na to, že jaderný materiál je využíván
výhradně k mírovým účelům, byla zřízena v roce 1990. Jejím ustavením se oba státy
formálně vzdaly jaderných zbraní a otevřely si tak cestu k přistoupení jednak ke Smlouvě
z Tlatelolco a především ke Smlouvě NPT. Spojená severojižní komise pro jadernou
kontrolu byla orgánem zřízeným v roce 1992 za účelem verifikace bezjaderného statutu
Korejského poloostrova, nicméně díky aktivitám severokorejského režimu její aktivity
brzy ztroskotaly.

B.6.2.5

Obecné postupy při nedodržování závazků či podezření z tohoto
chování

Cílem dohod o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném odzbrojení je
samozřejmě to, aby všechny státy plnily své závazky, nicméně síla těchto dohod se plně
projeví až ve chvíli, kdy některý stát své závazky plnit přestane. V případě, že kontrolní
mechanismy nebo jejich prvky indikují, že chování některých států může odporovat
závazkům, které na sebe tyto státy vzaly, obvykle vyprovokuje v prvním kroku akci,
která by měla zjištěné nesrovnalosti vysvětlit. Takovouto akcí je nejčastěji inspekce,
která by měla s konečnou platností ukázat, zda došlo k porušení dohody, případně jak
vážné toto porušení bylo709.

709

Fetter S.: Verifying Nuclear Disarmament, Pragmatic steps toward ideal objectives, The Henry L.
Stimson Center, Occasional Paper No. 29 October 1996.
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Pokud dojde ke konstatování, že došlo k porušení závazků plynoucích
z mezinárodní smlouvy o kontrole zbrojení či odzbrojení a tato porušení byla vážného
charakteru, mohou být uplatněna donucovací opatření v rámci mezinárodního
společenství. Zde jsou pak možné v zásadě dvě situace. V prvním případě daná smlouva
stanoví, jakým způsobem by se daná situace měla řešit, přičemž nejčastěji to bývá na
půdě organizace zřízené danou smlouvou za účelem dohlížení na její plnění. V těchto
situacích, zejména jedná-li se o regionální dohody, je většinou preferováno (alespoň
zpočátku) méně formální řešení. V návaznosti na míru porušení závazků je možné zvolit
i úroveň, na které se bude hledat řešení, přičemž nejvyšší úrovní je zde konference
signatářů dané smlouvy. V případě neúspěchu na těchto úrovních, resp. v případě, že se
jedná o velmi výrazné porušení závazků, které má významný vliv na mezinárodní
bezpečnost, je možné eskalovat celý problém až před Radu bezpečnosti OSN, která je
v rámci mezinárodního společenství jediným orgánem, jenž může na jednotlivé státy
uvalit závazné sankce a v případě potřeby i rozhodnout o použití donucovacích
prostředků včetně použití síly vůči státu, který výrazně porušuje své závazky pramenící
z mezinárodních dohod710. V některých případech je rovněž možné řešit spory ohledně
porušování smluv týkajících se jaderných zbraní před Mezinárodním soudním
tribunálem. Otevřeně je však třeba konstatovat, že prostředky, resp. možnosti vynucování
plnění dohod o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném odzbrojení jsou poměrně
problematické, resp. velmi slabé.

B.6.3 Srovnání verifikačních mechanismů existujících smluv
o jaderném odzbrojení
Verifikační mechanismy jednotlivých smluv o kontrole jaderného zbrojení a
o jaderném odzbrojení se velmi výrazně liší, což je dáno ovšem také tím, že i samotné
smlouvy jsou velmi různorodé. Verifikační mechanismy většiny těchto smluv sice
využívají výše popsané prvky, jejich konkrétní ustanovení jsou však specifická z hlediska
problému, resp. oblasti, kterou upravují, a jsou rovněž do značné míry podmíněná dobou,
ve které vznikaly. Další rozdíly pak pramení z toho, zda se jedná o smlouvu bilaterální,

710

Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
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nebo multilaterální, přičemž multilaterální smlouvy obvykle zakládají složitější a více
institucionalizované verifikační mechanismy, často spojené s vytvářením institucí či
organizací dohlížejících na plnění těchto smluv711.
Verifikační mechanismy bilaterálních dohod mezi Spojenými státy a Sovětským
svazem
Otázka

verifikace

byla

vzhledem

k hluboké

nedůvěře

mezi

oběma

supervelmocemi klíčovým prvkem a častým místem neshod při vyjednávání smluv
o kontrole jaderného zbrojení. Jak už bylo několikrát zmíněno, byl pro Sověty
nepřijatelný jakýkoli kontrolní mechanismus, který by obsahoval kontroly na místě, a pro
Američany byla zase nepřijatelná jakákoli smlouva, jež by neobsahovala dostatečně
spolehlivý verifikační mechanismus. Tato výchozí situace tak do jisté míry předurčovala,
na čem se obě země mohly dohodnout712.
V rámci Smluv SALT I a II z let 1972 a 1979, které pouze omezovaly počet
jaderných zbraní, resp. jejich nosičů, byl zakotven verifikační mechanismus využívající
pouze národních technických prostředků. Ani jedna ze stran však neměla právo rušit tyto
NTM v průběhu přeletu svého území a nesměla záměrně maskovat zbraňové systémy
spadající pod limity obou Smluv. Tato metoda kontroly byla sice dostatečná v případě
ověření počtu a typů antiraket, ICBM a SLBM, nemohla však "odhalit možné porušení
ustanovení zakazujících vývoj určitých kategorií zbraní"713. Vzhledem k charakteru obou
smluv, jež si nekladly za cíl snížit počet jaderných zbraní, však dohodnutý kontrolní
mechanismus plně zajišťoval ověření závazků z nich vyplývajících. Za účelem usnadnění
plnění cílů těchto Smluv navíc obě strany vytvořily stálou poradní komisi, která
projednávala otázky týkající se plnění přijatých závazků, předcházela možným nejasným
situacím a řešila problémy související s neúmyslným rušením národních technických
prostředků.

Switzerland, UNIDIR/2003/22.
711
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
712
Viz např. Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford
University Press, Stanford, California, 1992.
713
SIPRI Reaearch Report No. 5: Strategic Arms Limitation. The First Agreements, Stockoholm 1972, str.
21.
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Zlomový bod z hlediska verifikace bilaterálních smluv o kontrole zbrojení a
odzbrojení představovala Smlouva INF z roku 1967, která jako první v právních dějinách
kontroly jaderného odzbrojení ustanovila komplexní verifikační mechanismus, který
obsahoval i inspekce přímo na místě. Ve svých článcích XI až XIII a v připojeném
Protokolu o inspekcích ustanovila smlouva INF celkem pět druhů inspekcí714, umožnila
oběma stranám využití NTM a na podporu plnění cílů a ustanovení vytvořila zvláštní
kontrolní komisi, jejímž úkolem byla koordinace postupů vedoucích ke zvýšení účinnosti
a efektivnosti dohody a vyřešení případných otázek či problémů vzniklých při plnění
přijatých závazků. V rámci kontroly prostřednictvím NTM dosáhly jak Spojené státy, tak
Sovětský svaz obrovského technologického pokroku a měly tak k dispozici sofistikované
průzkumné systémy schopné odhalit potenciálního porušitele Smlouvy, což rovněž
přispělo ke zvyšování vzájemné důvěry.
Kontrolní mechanismy Smluv START I a START II v 90. letech plně navazovaly
na systém zavedený v rámci Smlouvy INF, který se rovněž skládal z využití NTM a
inspekcí na místě. Vzhledem k nastaveným limitům pro snížení počtů jaderných zbraní,
resp. hlavic, však bylo nutné systém verifikace Smlouvy START I dále rozpracovat, aby
vhodně zajistila kontrolu snižování počtu jednotlivých typů strategických zbraní.
Smlouva START II pak tento doplněný kontrolní mechanismus prakticky kompletně
přejala. Byla v něm zakotvena mimo jiné možnost využití národních technických
prostředků za předpokladu dodržení obecně uznávaných zásad mezinárodního práva a
také základní pravidla pro výměnu telemetrických údajů o zkouškách balistických raket.
Detailně propracovaný právní systém inspekcí je obsažen v čl. XI a Protokolu
o inspekcích, který je nedílnou součástí Smlouvy. Na jejich základě došlo k vytvoření
celkem dvanácti typů inspekcí715. Obě strany se dále v čl. II Protokolu o inspekcích
714

Jednalo se o a) inspekce za účelem ověření správnosti výchozích údajů, b) inspekce kontroly likvidace
raketových operačních základen a jejich podpůrných zařízení, c) inspekce na základě kvót prováděných
podobně jako inspekce kontroly výchozích údajů, d) inspekce na místech likvidace monitorující likvidaci
raket, odpalovacích zařízení a podpůrných systémů, e) inspekce za účelem zjištění ukončení likvidace a
s tím spojené kontroly výrobních závodů, probíhající až 14 let po vstupu Smlouvy v platnost. Viz čl. XI
Smlouvy INF.
715
Jednalo se o a) inspekce za účelem ověření správnosti výchozích údajů, b) inspekce po doplnění
nejnovějších údajů, c) inspekce kontrolující nová zařízení, d) inspekce na podezřelých místech, e) inspekce
vícečetných hlavic, f) inspekce kontrolující rozptýlení jednotek po vojenském cvičení, g) inspekce sloužící
ke kontrole přeměny nebo likvidace zbraňových systémů, h) inspekce za účelem zjištění ukončení
likvidace, i) inspekce na předem označených zařízeních, j) inspekce za účelem kontroly technických
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dohodly, že kontroly na místě budou vykonávat předem nahlášení inspektoři, jejichž
počet nesmí ani na jedné straně přesáhnout 400 osob. Řešení otázek, stížností a
problémů, jež by mohly při plnění Smlouvy vzniknout, bylo svěřeno podle čl. XV
Společné kontrolní a inspekční komisi.
Z výše

uvedeného

je

patrný

jednoznačný

historický

trend

ke

stále

propracovanějším verifikačním mechanismům v rámci bilaterálních dohod. S postupnou
likvidací jaderných zbraní je tento trend zcela logický a pro úplnou likvidaci jaderných
zbraní zcela nepostradatelný. Především v tomto ohledu lze pak vnímat poslední
uzavřenou smlouvu o snižování počtu strategických útočných zbraní SORT z roku 2002,
která sice ukládá oběma signatářům výrazné snížení jaderných arzenálů, ale která
neobsahuje žádný explicitně definovaný verifikační mechanismus, jako velký posun zpět.
Verifikační mechanismy multilaterálních dohod
Otázka verifikace byla samozřejmě důležitá i v případě multilaterálních smluv a i
zde byla a je často sporným bodem. Vzhledem k větší rozmanitosti těchto smluv však
neexistuje tolik společných jmenovatelů jako v případě smluv bilaterálních.
První multilaterální smlouvou o kontrole jaderného zbrojení byla Smlouva LTBT,
uzavřená v roce 1963 a zakazující atmosférické jaderné testy a jaderné testy pod vodní
hladinou. Tato Smlouva, která je de facto jedním velkým kompromisem, ukazuje
důležitost, jakou verifikační systémy měly při uzavírání jednotlivých smluv. Původně
požadovaný úplný zákaz jaderných zkoušek by nebyl efektivně verifikovatelný bez
inspekcí na místě, na které Sověti nechtěli přistoupit, a tak byl kodifikován pouze
částečný zákaz jaderných zkoušek vztahující se jen na testy atmosférické a testy ve
vesmíru pod vodní hladinou, které byly efektivně verifikovatelné prostřednictvím NTM,
do nichž obě supervelmoci v té době mohutně investovaly. Žádné další verifikační
mechanismy stanoveny nebyly716.
Smlouva NPT a její verifikace představovaly zcela odlišný problém, a sice jak
zajistit, aby (1) jaderné technologie nebyly zneužívány k vojenským účelům a (2) aby

charakteristik, k) inspekce kontrolující rozlišitelnost, l) inspekce strategických bombardérů. Viz v čl. XI
Smlouvy START I a připojený Protokol o inspekcích.
716
Bunn, G.: Arms Control by Committee: Managing Negotiations with the Russians, Stanford University
Press, Stanford, California, 1992.

- 258 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

byly ukončeny závody ve zbrojení a bylo dosaženo úplného jaderného odzbrojení.
V rámci prvního cíle se Smlouva NPT týkala především nejaderných států a technologií,
které tyto státy využívaly. Jediným možným verifikačním mechanismem byly v tomto
případě inspekce na místě, které byly v případě Smlouvy NPT svěřeny do rukou IAEA,
která tak dohlíží na plnění této Smlouvy. Signatáři NPT z řad nejaderných států uzavírají
s IAEA dohody o provádění těchto kontrol, jež představují spolu s dalšími doplňkovými
opatřeními režimu nešíření jaderných zbraní jeden z nejkomplexnějších verifikačních
systémů vůbec. Na co se však často zapomíná, je druhý zmíněný cíl, a sice jaderné
odzbrojení, pro jehož uskutečnění a následnou verifikaci však Smlouva NPT neposkytuje
prakticky žádnou podporu717.
Verifikační mechanismy smluv o vytvoření zón bez jaderných zbraní se rovněž
většinou opírají o ustanovení a verifikační mechanismy Smlouvy NPT, s výjimkou
Smlouvy z Tlatelolco, která Smlouvě NPT chronologicky předcházela. V oblasti samotné
verifikace tedy země tvořící zóny bez jaderných zbraní spoléhají na inspektory a systémy
záruk IAEA, resp. OPANAL, nicméně z hlediska urovnávání sporů každá smlouva řeší
tyto záležitosti na základě vlastního mechanismu718. Tento mechanismus v první fázi
zahrnuje jednání mezi státy v rámci dané zóny, nicméně v případě významného narušení
bezpečnosti může být eskalován k mezinárodnímu společenství, konkrétně Radě
bezpečnosti OSN719.
Rovněž v případě Smluv TTBT a PNET, které byly dojednány v polovině 70. let,
hrála verifikace důležitou roli. Původně totiž byl pro tyto Smlouvy dohodnut verifikační
mechanismus založený pouze na využití NTM, což zejména Spojené státy nepovažovaly
za dostatečnou záruku vzhledem k přesnosti a spolehlivosti tehdejších měřicích zařízení.
Jejich ratifikace a vstup v platnost tak byly odsunuty až na začátek 90. let, kdy byly

717

Viz např. Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation
Treaty, A Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League for Peace and
Freedom, April 2005.
718
Při porovnání jednotlivých smluv je rovněž patrný vývoj verifikačních mechanismů smlouvy NPT, jejíž
stav s době podpisu dané smlouvy je explicitně označován za verifikační mechanismus dané smlouvy.
Důkazem může být např. smlouva ze Semipalatinsku, která už výslovně zmiňuje Dodatkový protokol
IAEA jakožto požadovaný kontrolní mechanismus.
719
Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation Project,
Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997, resp WMD
Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification Research,
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podepsány dodatečné protokoly umožňující efektivní verifikaci prostřednictvím kontrol
na místě.
Verifikační mechanismus v rámci Smlouvy CTBT pokračuje svým způsobem
v řešení problému, které započala už Smlouva LTBT, resp. její verifikační mechanismus,
a pokračovaly v něm verifikační mechanismy Smluv TTBT a PNET. Vývoj v posledních
letech přitom ukazuje, že efektivní verifikační a především monitorovací systém, který
by dokázal odhalit i velmi malé podzemní zkoušky, je klíčem k dalšímu osudu celé
Smlouvy CTBT. Technicky vzato představuje (stále ještě budovaná) síť několika typů
měřících zařízení (International Monitoring System, IMS) velmi přesnou měřicí
soustavu, která je schopna podzemní jaderné testy odhalit720. Ne však se stoprocentní
jistotou, a právě toto reziduální riziko plynoucí z možnosti existence utajených jaderných
testů je pro některé státy, včetně např. USA, prozatím nepřijatelné.
Kromě verifikace prostřednictvím IMS a následného sdílení dat počítá Smlouva
CTBT s možností konzultací či s požadavky na vysvětlení potenciálních sporných
událostí a v případě potřeby také s inspekcemi na místě721. Cílem těchto inspekcí je
přitom pouze šetření na místě, které má potvrdit nebo vyvrátit, zda došlo k jaderné
explozi. Postup pro iniciování inspekcí na místě je přitom pevně daný, nicméně konkrétní
operační manuály, definice potřebného vybavení a příslušný trénink inspektorů prozatím
nemohl proběhnout, protože k tomu je nutný vstup Smlouvy CTBT v platnost.
Povaha činností zakázaných Smlouvou CTBT, tedy jaderných testů, klade na
verifikační mechanismy velmi vysoké nároky, mimo jiné také díky existenci seizmických
pohybů v zemské kůře, možnosti vyhýbání se, resp. maskování jaderných výbuchů
výbuchy konvenčními atp. Velmi zde proto také záleží na ochotě jednotlivých států
spolupracovat při verifikaci Smlouvy CTBT, což se projevuje mimo jiné ve využívání a
důležitosti nejrůznějších mechanismů budování důvěry. Tyto mechanismy jdou obecně

Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction Commission,
Working paper no. 19, October 2004.
720
Klíčem k vysoké efektivnosti a spolehlivosti systému je kombinace jeho jednotlivých prvků, kterými
jsou seizmická, infrazvuková, hydroakustická a radionuklidová zařízení a laboratoře, které se navzájem
účinně doplňují. Viz např. CTBTO Preparatory Commission: The Global Verification Regime and the
International Monitoring System, Basic facts booklet 3, August 2001.
721
Je třeba rovněž dodat, že kromě mezinárodních pozorovacích stanic jsou doplňkovými součástmi
verifikačního mechanismu také NTM, satelitní snímkování a využití dalších vědeckých měřících zařízení.
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nad rámec Smlouvy CTBT a jejího verifikačního mechanismu, a nejsou tedy pro
signatáře povinné. Ukazují nicméně dobrou vůli států dosáhnout úplného konce
jaderných testů, protože předcházejí potenciálním nejasnostem722.
Zajímavým specifikem Smlouvy CTBT je, že vyšetřování ohledně podezření
z porušení Smlouvy může iniciovat pouze členský stát této Smlouvy, což je
u multilaterálních smluv neobvyklé, tím spíše, že existuje CTBTO, která by měla na
plnění dohody dohlížet723. Konkrétně je toto ustanovení součástí článku IV, sekce C,
která se zabývá konzultacemi a dodržováním dohody, že se státy musí nejprve pokusit
vyjasnit a případně vyřešit případné spory mezi sebou dříve, než se obrátí na CTBTO724.

B.6.4 Slabiny existujících verifikačních mechanismů a možnosti
jejich řešení
Verifikační mechanismy smluv o kontrole jaderného zbrojení a o jaderném
odzbrojení jsou plnohodnotnou součástí těchto smluv a jsou do značné míry ovlivněny
dobou, ze které jednotlivé smlouvy pocházejí. K tomu se pak pojí i jejich účinnost,
protože

ačkoli

se

některé

z nich

přizpůsobují

požadavkům

měnící

se

mezinárodněpolitické situace, není tomu tak ve všech případech. Některé verifikační
mechanismy tak současným podmínkám ne zcela vyhovují a jejich změna, resp.
zpřísnění, je vzhledem k omezené flexibilitě při změně příslušné smlouvy velmi složité.
Z koncepčního hlediska by se problémové oblasti existujících verifikačních
mechanismů daly shrnout do následujících bodů: V prvé řadě jsou nedokonalé samotné
verifikační mechanismy, protože jsou záležitostí kompromisu mezi státy, jsou do jisté
míry závislé na technice, resp. přesnosti měření a také obsahují lidský faktor. Druhou
problémovou oblastí je to, že verifikační mechanismy nejsou univerzální, tak jako nejsou

Viz také Independent Commission on the Verifiability of the CTBT: Final report,
http://www.ctbtcommission.org/FinalReport.pdf
722
Mezi tato opatření lze zařadit ohlašování velkých konvenčních explozí, např. za účelem těžby,
monitoring uzavřených jaderných střelnic, vzájemná notifikace při provádění subkritických testů včetně
monitoringu jejich provádění. Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and
Arguments, CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional
Research Service, Updates March 12, 2008.
723
Mandát CTBTO je tedy slabší než např. mandát IAEA v souvislosti s verifikací smlouvy NPT.
724
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
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univerzální samotné smlouvy o kontrole jaderného zbrojení, resp. o jaderném odzbrojení.
Suverénní státy navíc nelze bez vyvinutí nemístného tlaku k přijetí těchto smluv donutit.
Třetí velkou oblastí jsou institucionalizované a efektivní donucovací mechanismy, resp.
jejich absence725. V mnoha případech není jasné, co se bude dít po zjištění porušení
některé ze smluv, přičemž v mnoha případech celá záležitost konstatováním tohoto
porušení také končí. Systém citelných sankcí za porušení dohody je však v nedohlednu.
Východiskem by potenciálně mohl být verifikační orgán přímo napojený na OSN, resp.
Radu bezpečnosti, který by měl dostatečný mandát. Jeho účinnost by však byla
podmíněna reformou hlasování v Radě bezpečnosti, které v současné době neumožňuje
efektivní činnost v případě jakýchkoli kontroverznějších otázek726.

B.6.4.1

Rozšíření pole působnosti existujících verifikačních mechanismů

Rozšíření pole působnosti existujících verifikačních mechanismů je v poslední
době akcentováno zejména s rostoucími obavami z možného neplnění závazků některými
státy, ať už jsou tyto státy stranami dohod o kontrole zbrojení, či nikoli. Je také nutné
rozlišovat politické a potažmo právní aspekty verifikace na straně jedné a technické
aspekty na straně druhé. Na straně techniky dochází k pokroku prakticky neustále a do
rozvoje nových technologií použitelných k verifikaci se investují nemalé prostředky.
Překážku pro další rozvoj a praktické posilování verifikačních mechanismů tak
představují především otázky politické. Hledání potřebného konsenzu v takto citlivých
otázkách však vyžaduje delší časové období, a proto ke změnám dochází víceméně
skokově. I přesto je však třeba konstatovat, že verifikační mechanismy jsou v případě
jaderných zbraní mnohem komplexnější a rozvinutější než v případě ostatních zbraní
hromadného ničení727.

725

WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
726
WMD Verification and Compliance: Challenges and Responses, Foreign Affairs Canada, The
Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 20, October 2004.
727
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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Státy stojící mimo jednotlivé smlouvy
Zřejmě

největším

problémem

v souvislosti

s verifikačními

mechanismy

jednotlivých smluv jsou státy stojící zcela mimo tyto smlouvy. Vzhledem k jejich
suverenitě v mezinárodních vztazích je totiž prakticky nikdo nemůže donutit přistoupit
k určité mezinárodní smlouvě. Ovšem v případě, že daná mezinárodní smlouva není
univerzální728, dochází nevyhnutelně k rozdělení států na ty, které na sebe určité závazky
vzaly, a na ty, které tak neučinily. Potenciálně tak vzniká určitá nerovnováha.
Učebnicovým příkladem je zde Smlouva NPT, jejímiž stranami nejsou Izrael,
Indie, Pákistán a Severní Korea, shodou okolností státy vlastnící jaderné zbraně.
Odhlédneme-li od povahy závazků Smlouvy NPT a umělé rozdělení států na jaderné a
nejaderné, které je v ní zakotveno, je třeba konstatovat, že efektivita a přínos celého
režimu nešíření jaderných zbraní tímto faktem dostává značné trhliny. Faktory, které
koncem 60. let 20. století pomohly k uzavření této Smlouvy, tedy především její
nešťastná kompromisní povaha, se časem staly do jisté míry brzdou dalšího rozvoje
celého režimu a překážkou dosažení jeho univerzality729.
Obdobný problém je možné spatřovat v případě Smlouvy CTBT, která díky
absenci ratifikace některými státy stále nevstoupila v platnost. V případě této Smlouvy
jsou však politické motivy mnohem zřetelnější, protože samotná Smlouva je daleko
propracovanější a vyváženější. Vůdčí role Spojených států, které Smlouvu prozatím
neratifikovaly, je však stále příliš silná a vše nasvědčuje tomu, že mnoho států čeká právě
na to, jak se k tomuto problému postaví nová americká administrativa730. Pokud Smlouvu
CTBT ratifikují Spojené státy, je možné očekávat v této oblasti významný pokrok731.
S velmi rozdrobenou členskou základnou, která znemožňuje univerzální aplikaci
pravidel, se potýkají rovněž veškeré iniciativy v oblasti proliferace raket. V této oblasti
navíc neexistuje ani žádný mezinárodně právně závazný kontrolní režim, na jehož

728

Za zcela univerzální přitom nelze označit žádnou smlouvu z oblasti kontroly jaderného zbrojení a
jaderného odzbrojení.
729
Viz např. Lodgaard, S.: Making the Non-Proliferation Regime Universal, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 7, June 2004.
730
Barrack Obama přitom již oznámil, že se zasadí o ratifikaci smlouvy CTBT v americkém kongresu
"bezodkladně a důsledně" (immediately and aggressively). Viz prezidentův projev v Praze na
http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A090405_KLU_OBAMA_PROJEV_ANGLICKY2.PDF
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základě by verifikační mechanismy mohly být založeny. Požadavky na vytvoření právně
závazného rámce i pro oblast raket, resp. potenciálních nosičů jaderných zbraní zde sice
byly, ale velkého pokroku se prozatím dosáhnout nepodařilo732.
Dodatkový protokol IAEA, integrovaný systém záruk a otázky států, které se
k němu prozatím nepřipojily
Dodatkový protokol IAEA a verifikační systém Smlouvy NPT je příkladem, kdy
dochází k postupnému vývoji a zpřísňování verifikačního mechanismu, což je do značné
míry dáno relativní samostatností IAEA, která je za daný systém zodpovědná. Je však
třeba dodat, že ke zpřísnění původního mechanismu z počátku 70. let došlo po odhalení
možnosti porušování těchto pravidel počátkem 90. let733. Povinností signatářů Smlouvy
NPT je uzavření komplexních, resp. plnohodnotných dohod s IAEA v oblasti systému
záruk týkajících se jaderných aktivit daného státu. Ještě v roce 2004 nemělo tyto dohody
v platnosti 42 států z tehdejších 189 signatářů NPT734. V roce 2009 sice toto číslo kleslo
na 27, což je ovšem stále ještě velmi vysoká cifra735. V případě států, které nejsou
signatáři Smlouvy NPT, stejně jako v případě států jaderných, pokrývá tento systém
pouze část jejich jaderných aktivit.
V roce 1970 se obecně věřilo, že přijatý systém záruk je dostatečný. Později se
však ukázalo, že státy se mohou dostat blízko výrobě jaderných zbraní i při jejich
"zdánlivém" plnění. Jednak totiž mohly jednoduše prohlásit své duální technologie za
mírové, což umožnilo jejich rozvoj, nebo tyto technologie, resp. tato zařízení vůbec

731

Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008.
732
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004, resp. Smith, M.: Missing Piece and Gordian Knot:
Missile Non-Proliferation, Division of Politics&International Relations, School of Social Sciences,
University of Southampton, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 27, February
2005.
733
Smlouva NPT je v oblasti kontroly jaderného zbrojení zároveň nejčastěji porušovanou dohodou. Viz
Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard University,
Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
734
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
735
Viz http://www.iaea.org/About/by_the_numbers.html, stav k 5. 4. 2009.
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nedeklarovaly, na což původní systém záruk vůbec nepamatoval736. V souladu s tím se
také kontroly věnovaly jednotlivých státům podle velikosti jejich (mírového) jaderného
programu a nikoli podle pravděpodobnosti porušování smlouvy NPT737. Většina těchto
původních slabin je sice ošetřena v rámci Dodatkového protokolu, jemuž předcházela
iniciativa "93+2". Stejně jako v případě samotného systému záruk však aplikace
Dodatkového protokolu jednotlivými státy není univerzální. V současnosti jej podepsalo
pouze 119 států a ratifikovalo pouze 90 států738. Téměř polovina signatářů Smlouvy NPT
se tak stále řídí původními pravidly, přičemž stejně jako u ostatních smluv jsou v tomto
výčtu i státy, které lze označit za potenciálně "problémové", jako např. Irák a do svého
vystoupení i Severní Korea. Spojené státy jej také ratifikovaly až v lednu 2009. Pokrok
v této oblasti je tedy třeba označit za neuspokojivý.
Praktickým příkladem problémů spojených s nemožností donutit státy přistoupit
k Dodatkovému protokolu je Írán, jehož jaderný program vyvolává v západním světě
výrazné obavy. IAEA se přitom při kontrole dodržování Smlouvy NPT Íránem dostává
mezi mlýnské kameny. Na jedné straně je na ni totiž vyvíjen tlak ze strany především
USA na zpřísnění kontrol, včetně inspekcí na místě, na straně druhé však sama Agentura
riskuje svou pověst nezaujaté, resp. nezávislé instituce, když se pokouší uplatňovat
v Íránu přísnější pravidla, než k jakým se íránská vláda zavázala. Technicky vzato totiž
Írán plní veškeré závazky, které v rámci verifikačních mechanismů (Smlouvy NPT)
akceptoval, resp. plní nutné minimum a není ochoten jednostranně přistoupit k ústupkům.
Z právního hlediska je důležité, že Írán neakceptoval Dodatkový protokol, na jehož
základě by se přísnějším kontrolám podrobit musel. K přijetí tohoto Dodatkového
protokolu však íránskou vládu de iure nikdo donutit nemůže a argument, že tento
protokol nepřijala řada dalších států navíc snižuje účinnost tlaku, který může na Írán
vyvinout mezinárodní společenství.

736

V momentě, kdy daný stát zvládne jadernou technologii, může legálně od smlouvy NPT odstoupit a
plynule pokračovat ve výrobě jaderných zbraní, tak jak se to stalo v případě Severní Koreje a jak se toho
mezinárodní společenství obává v případě Íránu.
737
Dá se tak říci, že zcela zbytečně byla velká pozornost věnována Kanadě, která z hlediska proliferace
nikdy neznamenala hrozbu, zatímco např. Íránu nebyla vyjma posledních let věnována prakticky žádná
pozornost. Viz také WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The
Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
738
http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sg_protocol.html, stav k 5. 4. 2009.
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V praxi komplikují činnost inspektorů IAEA navíc ještě častá obvinění z úniku
informací, které íránská strana poskytla během inspekcí a jako dodatečný materiál po
jejich skončení a které se dostaly na veřejnost.739 V této souvislosti tak íránská vláda
může argumentovat obavami ze špionáže, ať už vojenské nebo průmyslové. Dalším
důležitým faktorem byly dlouhou dobu nesmiřitelné postoje mezi íránským prezidentem
a prezidentem Spojených států, které díky svému konfrontačnímu pojetí reálně práci
inspektorů spíše komplikovaly. Z vyjádření guvernéra IAEA rovněž plyne, že Írán se
některých sporných částí svého jederného programu nevzdal, a jelikož právě verifikace
těchto částí vyžaduje přijetí Dodatkového protokolu, není možné očekávat v otázce Íránu
v nejbližší době výraznější posun.740
Postup při implementaci posíleného, resp. integrovaného verifikačního mechanismu
NPT a problémy s tím spojené
Komplexnější systém verifikace vede spolu s rozšiřováním (mírových) jaderných
technologií ke stále vyšším nákladům na verifikaci. Jedná se v podstatě o systém
efektivnějšího využití možností poskytnutých IAEA Dodatkovým protokolem a tím
pádem i efektivnější alokaci dostupných zdrojů. Konkrétním příkladem může být
snižování frekvence inspekcí vybraných zařízení ve státech, které ratifikovaly Dodatkový
protokol a uplatňují zároveň plnohodnotný systém záruk (např. Japonsko). Zdroje a
posílené inspekce by se pak měly přesouvat ke státům, které jsou z hlediska možné
proliferace rizikové. Proces takovéto realokace zdrojů však pokračuje velmi pomalu741.
Je však třeba konstatovat, že samotné otálení s přijetím Dodatkového protokolu
neznamená vyšší riziko proliferace samo o sobě, natož pak fakt, že by dané státy
usilovaly i o jaderné zbraně. Některé státy, které jsou z hlediska proliferace považovány
za zcela bezproblémové, odmítají k Dodatkovému protokolu přistoupit již z principu a

739

Communication dated 4 September 2009 received from the Resident Representative of the Islamic
Republic of Iran to the Agency regarding the implementation of safeguards in Iran, INFCIRC/768, Date: 7
September 2009, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/infcirc768.pdf
740
Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council
resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran,
Report by the Director General, GOV/2009/55, Date: 28 August 2009, Derestricted 9 September 2009,
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2009/gov2009-55.pdf
741
WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
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nechtějí na sebe brát další závazky v momentě, kdy jaderné státy neplní svou část dohody
a nepokračují dostatečně rychle směrem k jadernému odzbrojení. Mnohé státy také
považují míru vměšování prostřednictvím inspekcí na základě Dodatkového protokolu za
příliš vysokou742. Nepřijetí Dodatkového protokolu tak znamená, že v těchto státech stále
platí původní systémy záruk, které nejsou schopné pokrýt některá nová rizika, včetně
např. pašování jaderného materiálu či černého trhu s ním.
Odklad vstupu Smlouvy CTBT v platnost a problémy spojené s provizorní aplikací
jejího verifikačního režimu
Vstup smlouvy v platnost je obvykle momentem, kdy začíná naostro fungovat i
její verifikační mechanismus. Smlouva CTBT je z tohoto hlediska specifická v tom, že
klade velmi vysoké požadavky jak na vstup v platnost, tak i na verifikační systém.
Smlouva CTBT zatím do roku 2009 díky chybějícím ratifikacím některých států, v čele
s USA, v platnost nevstoupila. Je však třeba zároveň konstatovat, že ani nebyl ještě zcela
dobudován mezinárodní monitorovací systém (IMS), který je základem jejího
verifikačního mechanismu a bez nějž není podle některých států Smlouva efektivně
verifikovatelná, a tedy dostatečně důvěryhodná743. V této souvislosti je však třeba
rozlišovat dvě věci. První z nich je samotné dokazování porušení Smlouvy, tedy
konstatování provedení jaderného výbuchu, přičemž v této souvislosti je současný, byť
provizorní systém dostatečný. Druhou věcí je však potrestání potenciálního viníka,
k němuž však Smlouva CTBT sama o sobě neposkytuje dostatečné nástroje ani
v plnohodnotném režimu. Na řadu by pak musela, stejně jako v jiných případech, přijít
Rada bezpečnosti744.
Budování účinnějších mechanismů pro řešení případů porušování závazků
Výše zmíněný rozdíl mezi konstatováním porušení smlouvy a mechanismem
sjednání nápravy, resp. donucovacím mechanismem, se netýká jen Smlouvy CTBT. Ani
742

Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
743
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008.
744
Findlay, T.: A Standing United Nations Verification Body: Necessary and Feasible, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 40, August 2005.
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samotná Smlouva NPT totiž nenastavuje žádný sankční režim, a dokonce se o něm ani
nezmiňuje. Dochází sice k pravidelnému přezkoumání dohody a jejího plnění, nicméně
se nezmiňuje o možnosti svolání mimořádné schůze za účelem řešení případů, kdy došlo
k porušení této Smlouvy. V souvislosti s významem Smlouvy NPT ve snaze o kontrolu
jaderného zbrojení a o jaderné odzbrojení lze tento fakt považovat za velmi významnou
slabinu, kterou lze dokumentovat i na příkladu bezzubých snah při jednání se Severní
Koreou a Íránem. Návrhy na její odstranění sice padly, nicméně byly, alespoň doposud,
vždy zablokovány jadernými státy745.
Za určitou slabinu Smlouvy NPT je rovněž z praktického hlediska třeba
považovat i fakt, že systém záruk, který je de facto jejím verifikačním mechanismem, je
přímo napojen na IAEA a pravomoc dohlížet na plnění této Smlouvy je tedy delegovaná.
Dohlížecím orgánem je tak Rada guvernérů IAEA, která může na popud generálního
ředitele vyvinout "přiměřenou činnost"746. Ta však v podání IAEA může nabývat pouze
podoby dodatečných či klarifikačních inspekcí a dalších opatření, které mohou vést ke
konstatování skutečného stavu věcí. Nejvyšším trestem může být pozastavení členských
práv daného státu v IAEA či pozastavení technických asistencí v rámci mírových
jaderných aktivit. Jakýkoli výraznější trest však může přijít pouze od Rady bezpečnosti,
ke které může Rada Guvernérů IAEA celou záležitost eskalovat. Na druhou stranu není
zcela obvyklé, že v prvoinstanční fázi působí IAEA jako rozhodčí orgán ve vztazích, ve
kterých je sama stranou747.
Role IAEA jakožto dozorujícího, resp. donucovacího orgánu je dále
komplikována skutečností, že členská základna IAEA se liší od členské základny
Smlouvy NPT. Tento příklad se týká zejména Indie a Pákistánu, což jsou oba zakládající
členové IAEA. Paradoxně tak o plnění či neplnění závazků jednotlivými státy mohou
rozhodovat země, které na sebe samy tyto závazky nevzaly. Podobným příkladem je i

745

WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
746
Viz The structure and content of agreements between the Agency and states required in connection with
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, IAEA document INFCIRC/153, Vienna, 1971,
para. 9.
747
WMD Verification and Compliance: Challenges and Responses, Foreign Affairs Canada, The
Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 20, October 2004.
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Írán, který byl dokonce zastoupen v Radě guvernérů v momentě, kdy se jednalo
o porušení závazků právě Islámskou republikou. Návrhy na odstranění alespoň těchto
abnormalit se však zatím nepodařilo prosadit748.
Na názoru, že největší slabinou současného verifikačního systému je fáze
následující po potvrzení porušení závazků, panuje mezi experty všeobecná shoda, stejně
jako na tom, že případná opatření posilující tuto fázi musí být formulována velmi
precizně. Ke slovu totiž v této fázi významně přichází politická dynamika a je vždy třeba
brát v potaz konkrétní situaci daného státu. K dispozici by přitom měly být jak
prostředky čistě nápravné, které by vůči provinilému státu byly poměrně shovívavé, tak i
prostředky čistě donucovací, které by umožňovaly sjednat nápravu i s eventuelní
možností použití síly. Otázkou přitom je, zda by toto použití bylo vázáno výhradně na
Radu bezpečnosti, nebo by mohlo být spojeno pouze s např. samotnou Smlouvou NPT,
pokud by došlo k jejímu posílení. Naprostou nutností by však měla být přesná pravidla,
podle kterých by se jednání s provinilci mělo do budoucna řídit749.
Nové výzvy pro existující verifikační režimy
Donedávna bylo (potenciální) vlastnictví jaderných zbraní výsadou států, na něž
se rovněž soustředila veškerá verifikační opatření. Zhruba v poslední dekádě se však
objevili i významní nestátní aktéři, kteří by se mohli (chtít) zmocnit jaderných zbraní. To
se týká zejména teroristických skupin a s nimi souvisejících možných krádeží jaderných
zbraní a rovněž odhalená existence černého trhu s jadernými technologiemi a jaderným
materiálem. Z hlediska mezinárodních vztahů jsou opatření vůči nestátním aktérům
mnohem méně účinná než vůči státům samotným750. Postavení států vůči nestátním
útvarům působícím na jejich území je však potenciálně velice silné. Především tato
skutečnost stála za přijetím rezoluce Rady bezpečnosti 1540, která státům ukládá
přijmout na národní úrovni opatření, jež by zabránila proliferaci zbraní hromadného
ničení. Kontrola naplňování tohoto závazku a jeho vymáhání pak představuje jednu

748

WMD Verification and Compliance: The State of Play, Foreign Affairs Canada, The Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 19, October 2004.
749
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
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z největších výzev pro verifikační režimy smluv týkajících se jaderných zbraní a zbraní
hromadného ničení obecně751.
Za výzvu lze pak samozřejmě považovat rovněž vývoj nových sofistikovaných
verifikačních mechanismů a mechanismů zajišťujících nápravu a také zajištění přechodu
všech států na tyto nové standardy. Pouze nezávislé a především univerzální verifikační
mechanismy totiž mohou spolehlivě plnit svou roli. Často se v této souvislosti přitom
skloňuje role nevládních organizací (NGO) a také posílení role výzkumu a vývoje při
aplikaci pokročilých verifikačních technik. Největším oříškem však patrně zůstanou
aspekty politické, a sice to, jak efektivně přinutit státy chovat se v souladu se závazky,
které na sebe přijaly, a nezneužívat existujících mezer ve smluvních a verifikačních
režimech. Samostatnou kapitolou by pak zřejmě byly výzvy spojené s verifikací
případných nově uzavřených smluv, jako např. Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT),
případně dohody týkající se proliferace raket a potenciálních dalších nosičů jaderných
zbraní752.
Velkou výzvou do budoucna bude zřejmě i financování verifikačních
mechanismů, protože ty se díky využití komplexnějších technologií a většího množství
lidí stávají velkou zátěží. Kapacity IAEA zcela jistě nejsou nekonečné a obdobný
problém lze pozorovat i v případě Smlouvy CTBT. I přes soustavné navyšování rozpočtů
totiž dostupné prostředky sotva pokryjí agendu těchto institucí. Volání po pragmatických
řešeních, která by přitom neznamenala výraznější kompromis z bezpečnostního hlediska,
je tak zcela na místě.

B.6.4.2

Možnost vytvoření nového stálého verifikačního orgánu při OSN

Jednou z možností, o níž se v souvislosti s posílením verifikačních režimů
v posledních letech diskutuje, je také vytvoření stálého verifikačního orgánu přímo při
OSN, resp. při Radě bezpečnosti. Cílem tohoto orgánu by mělo být především
zastřešování všech činností souvisejících s verifikací a případnými nápravnými či

750

Dean, J.: Coping with the Possibility of Terrorist Use of WMD, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 15, June 2004.
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Scheinman, L. ed.: Implementing Resolution 1540: The Role of Regional Organizations, United Nations
Institute for Disarmament Research,Geneva, Switzerland, UNIDIR/2008/8
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donucovacími opatřeními, a to nejen v případě jaderných zbraní, ale zbraní hromadného
ničení obecně, včetně problematiky jejich potenciálních nosičů. Vytvoření takovéhoto
modelu je sice bezesporu ambiciózní, nicméně otázka zní, zda je obdobného orgánu,
resp. orgánu s obdobným mandátem, skutečně zapotřebí a zda by byl podobný orgán
schopen efektivně plnit svou funkci753.
Iniciativa za vytvoření stálého verifikačního orgánu při OSN se váže především
k činnosti Monitorovací, verifikační a inspekční komise OSN (United Nations
Monitoring, Verification and Inspection Commission, UNMOVIC), která působila
v Iráku a na jejíž činnost by nový orgán měl svým způsobem navázat. Ačkoli byla
činnost a výsledky práce této komise v Iráku vnímány velmi kladně, je velkou neznámou,
zda by bylo možné s podobnou komisí uspět i v dalších případech, jako jsou Libye, Írán
či Severní Korea, z nichž každý byl a je svým způsobem jedinečný. Orgán
s univerzálním a i relativně silným mandátem by pak nutně nemusel znamenat řešení
dané situace754.
Velkým přínosem nové organizace by bylo jednak to, že komplexně pokryje
celou oblast zbraní hromadného ničení, a také odlišný přístup k zajištění účasti
jednotlivých států. Tento nový přístup by spočíval v postupu "shora", kdy by se režim
nastavený novým stálým orgánem automaticky po svém vytvoření vztahoval na všechny
členské státy OSN. Byla by tak automaticky zajištěna jeho univerzalita. Otázkou ovšem
je, zda by Valné shromáždění či Rada bezpečnosti měly mandát k vytvoření podobného
orgánu a jakým způsobem by mohly vynucovat plnění jím vytvořených závazků.
Podobný režim je totiž charakteristický spíše pro nadnárodní instituce, na které státy
přenesly část své suverenity. OSN však mezi tento typ institucí nepatří, i když např.
závaznost rezoluce Rady bezpečnosti 1540 (2004) vyžadující činnost států, resp.
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Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Weapons of Mass Destruction
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implementaci jednotlivými státy do jejich vnitřních právních řádů je bezesporu krokem
tímto směrem755.
Kromě možnosti holistického přístupu k problematice zbraní hromadného ničení
by nový orgán mohl efektivně vyřešit i některé slabiny existujících smluvních, resp.
verifikačních režimů. Univerzální aplikovatelnost na všechny členy OSN již byla
zmiňována a dále je třeba uvést nemožnost "vystoupit" z daného režimu, jak je tomu
v současnosti u Smlouvy NPT, a snazší řešení otázek nápravy prohřešků proti existujícím
závazkům či donucení států, které své závazky neplní, prostřednictvím užší vazby na
Radu bezpečnosti756.
Díky komplexnímu pojetí problematiky by bylo možné pokrýt i některé oblasti,
které doposud pokryty nejsou. Např. v rámci režimu nešíření jaderných zbraní by se
verifikační činnost posunula od kontroly jaderného materiálu směrem ke kontrole všech
technologií, které by mohly být použity při výrobě jaderné zbraně a došlo by tak
minimálně ke sjednocení dosavadních režimů757. Rovněž v problematice jaderných testů
by mohlo dojít k posunu i přesto, že stávající systém je poměrně velmi komplexní. Režim
CTBT nemůže např. efektivně potrestat přípravu jaderného výbuchu a může zasáhnout,
resp. reagovat pouze na fait accompli, tedy dokonané porušení zákazu testování. Stejná
situace platí u tzv. sub-kritických testů, resp. zkoušek konvenčních rozbušek
použitelných u jaderných zbraní758.
Kromě těchto praktických kroků je rovněž třeba zmínit odstrašující efekt, který
by stálý verifikační orgán, např. při Radě bezpečnosti, bezesporu měl. Pokud by bylo
možné prostřednictvím tohoto orgánu efektivně jednat a díky automatickým
mechanismům důsledně sankcionovat porušování smluv o kontrole jaderného zbrojení,
755
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znamenalo by to pro státy, které s porušením těchto smluv koketují, výrazné zvýšení
rizika pramenícího z tohoto kroku. Roli by pak hrála hlavně rychlost, s jakou by byl daný
orgán schopen reagovat, případně s jakou by se jednotlivé případy porušení smluv
dostaly před Radu bezpečnosti, která by mohla rozhodnout o sankcích. Čím rychleji a
přímočařeji je přitom Rada bezpečnosti schopna jednat, tím silnější je odstrašující efekt
podobného režimu759.
Celkově je třeba říci, že stálý verifikační orgán při OSN by mohl přinést mnoho
pozitivních prvků do problematiky verifikace smluv týkajících se zbraní hromadného
ničení. Co se týče samotných jaderných zbraní, kde jsou systémy smluv i verifikační
systémy na mnohem vyšší úrovni než v případě zbraní biologických a chemických, je i
zde patrný přínos zejména co se týče univerzality a řešení některých slabin existujících
smluv. Z koncepčního hlediska je tedy vytvoření stálého verifikačního orgánu při OSN
jednoznačně pozitivním přínosem. V praxi však zůstává množství otázek, z nichž některé
byly zmíněny výše a na jejichž zodpovězení bude záviset to, zda bude možné takovýto
stálý a přitom efektivně fungující orgán vytvořit760. Vzhledem k množství a závažnosti
těchto otázek je v současné chvíli velmi těžké jakkoli předjímat možné výsledky.
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Findlay, T.: A Standing United Nations Verification Body: Necessary and Feasible, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 40, August 2005.
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Viz např. diskuse v rámci studie Findlay, T.: A Standing United Nations Verification Body: Necessary
and Feasible, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 40, August 2005.
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C.
Závěrečná část
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C.1 Shrnutí hlavních závěrů a jejich implikace
Jaderné zbraně se staly symbolem zkázy, studené války a závodů ve zbrojení.
Snahy o jejich eliminaci sice probíhají prakticky od jejich prvního použití v roce 1945,
ale až na některé dílčí úspěchy se nepodařilo na tomto poli do konce 80. let dosáhnout
výraznějšího pokroku. Velké naděje proto byly vkládány do změn, ke kterým došlo
v mezinárodním společenství a v mezinárodních vztazích v 90. letech spolu s koncem
studené války a bipolarity. Zpočátku se zdálo, že by probíhající změny mohly dosažení
úplného jaderného odzbrojení výrazně přiblížit. Byly uzavřeny odzbrojovací Smlouvy
INF, START I a II, Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT, Smlouva
o nešíření jaderných zbraní NPT byla prodloužena na neurčito, vznikly dvě nové zóny
bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii a v Africe a jednalo se o smlouvě o zákazu
produkce štěpného materiálu pro vojenské účely (FMCT). Ve druhé polovině 90. let však
došlo k postupné, ale o to výraznější změně kurzu, která byla dána jednak změnou
politiky Spojených států a jednak obnovenými velmocenskými ambicemi Ruska. Vývoj
po 11. září 2001 lze pak bez váhání označit dokonce za (dočasné) uvíznutí snah o jaderné
odzbrojení na mrtvém bodě.
Důvody tohoto vývoje lze hledat v zásadní změně povahy bezpečnostních rizik,
která jednotlivým státům hrozí zejména v souvislosti s fenoménem terorismu, a také
s přetrvávající rigiditou mezinárodního společenství, která je ztělesněna především ve
fungování Rady bezpečnosti OSN. Oficiálně v důsledku opakované neschopnosti reakce
mezinárodního společenství jako celku na nové problémy multipolárního světa se některé
státy v čele s USA stále častěji odhodlávají k unilaterálním řešením, resp. k řešením
pomocí koalic "schopných a ochotných", které obvykle nemají požehnání OSN (Rady
bezpečnosti) jakožto garanta světového míru. Tyto snahy, ačkoli mohou být v první fázi
(krátkodobě) efektivní, mohou výrazně podkopat význam a vliv Rady bezpečnosti, což
lze dlouhodobě považovat za velmi negativní jev, který výrazně převáží krátkodobé
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úspěchy761. Z hlediska dosažení úplného a trvalého jaderného odzbrojení, tedy likvidace
veškerých jaderných zbraní, je totiž jedinou možnou cestou cesta mezinárodního práva,
jejímž je OSN a Rada bezpečnosti garantem a jejíž význam je proto nutné neustále
posilovat.
Snahy o kontrolu jaderného zbrojení a o jaderné odzbrojení mají v naprosté
většině případů podobu mezinárodních smluv, které upravují jednotlivé aspekty těchto
snah. Za čtyři základní pilíře kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení lze
považovat zákaz zkoušek jaderných zbraní, bránění šíření jaderných zbraní, vytváření
zón bez jaderných zbraní a snižování počtu jaderných zbraní a související témata. Cílem
následujících částí je jednak shrnout hlavní poznatky v rámci těchto jednotlivých pilířů a
také shrnout a aplikovat tyto závěry v rámci komplexního pohledu na současnou podobu
a status kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení.

C.1.1 Shrnutí hlavních závěrů jednotlivých kapitol a oblastí
kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení
Komplexitu tématu kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení
dokumentuje mimo jiné fakt, že čtyři studované pilíře těchto snah, na kterých je
předkládaná práce vystavěna, se vyznačují poměrně odlišnými charakteristikami, díky
nimž bylo nutné zvolit pro každou oblast poněkud specifický pohled a postup. Zatímco
např. oblast zákazu jaderných zkoušek je založena na sérii smluv, které tyto činnosti
omezovaly postupně od 60. do 90. let 20. století, otázka nešíření jaderných zbraní je
postavena na jediné smlouvě (NPT) z konce 60. let, která je navíc velmi stručná.
V souvislosti s vytvářením zón bez jaderných zbraní pak bylo nutné hledat jejich
společné charakteristiky jakož i specifika jednotlivých smluv. Oblast snižování počtu
jaderných zbraní je pak detailně upravena sérií smluv, zatímco oblasti nosičů jaderných
zbraní a kontroly, resp. zákazu produkce štěpného materiálu pro vojenské účely nejsou
prozatím upraveny prakticky vůbec.
Vzhledem k odlišné historii, odlišným smluvním základům a odlišnému stadiu
pokroku v rámci zmiňovaných čtyř pilířů kontroly jaderného zbrojení a jaderného
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Ondřej, J.: Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, Plzeň, Nakladatelství Aleš Čeněk,
2005.
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odzbrojení byly tedy tyto pilíře v rámci předkládané práce analyzovány relativně
samostatně v jednotlivých kapitolách hlavní části, jejichž krátké shrnutí následuje762.

C.1.1.1

Zákaz zkoušek jaderných zbraní

Vzhledem k tomu, že testování a pokusné výbuchy představují jednu z klíčových
fází vývoje a výroby jaderných zbraní, je dosažení úplného zákazu jaderných zkoušek
obecně považováno za nástroj, který znemožní vývoj nových typů jaderných zbraní, což
je opět obecně jedním ze základních předpokladů jaderného odzbrojení. První snahy testy
jaderných zbraní zakázat, či alespoň výrazně omezit, se objevují již v polovině 50. let 20.
století, kdy se díky velikosti a počtu prováděných testů začala výrazně zvyšovat
zdravotní rizika, zejména v souvislosti s radiací z těchto testů. Efektivita jakéhokoli
zákazu jaderných testů však vzhledem k nedůvěře mezi jadernými státy (především
Spojenými státy a Sovětským svazem) závisela na efektivním systému verifikace, který
byl prakticky až do skončení studené války nedosažitelný jak z hlediska politického, tak
z hlediska technologického. I přes veškeré změny, ke kterým po skončení studené války
došlo, lze konstatovat, že technologické a především politické důvody jsou hlavním
důvodem toho, proč se úplného zákazu jaderných zkoušek ani do roku 2009 nepovedlo
dosáhnout.
Zákaz jaderných zkoušek jako takový je oblastí, kde bylo poměrně efektivně
využito postupných dílčích kroků, které jaderné testy systémově omezovaly a které
v dané době představovaly maximum politicky a technologicky možného. Kromě
jednostranných moratorií na pokusné výbuchy byla prvním významným krokem
k úplnému zákazu jaderných zkoušek Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi
v atmosféře, v kosmickém prostoru a pod vodou, neboli Smlouva o částečném zákazu
jaderných zkoušek (LTBT, resp. PTBT) podepsaná v roce 1963. Ta obsahovala zákaz
jaderných testů v prostředí, ve kterém bylo tento zákaz možné efektivně verifikovat
pomocí národních technických prostředků, což bylo maximum, na které byli především
Sověti v té době ochotni přistoupit. Dalším postupným krokem bylo v 70. letech uzavření
dvou sesterských smluv, které omezovaly podzemní jaderné výbuchy, a to jak pro

762

Z celkem šesti kapitol hlavní části neobsahuje toto shrnutí úvodní kapitolu věnovanou mezinárodním
organizacím a závěrečnou průřezovou část věnovanou verifikačním mechanismům.

- 277 -

Vlastislav Bříza

Disertační práce: Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2010

vojenské, tak pro mírové účely. Těmito dokumenty byly Smlouva o omezení podzemních
jaderných zkoušek (TTBT) a Smlouva o využití podzemních jaderných výbuchů pro
mírové účely (PNET). Na rozdíl od Smlouvy LTBT, která byla otevřená i dalším
signatářům, byly Smlouvy TTBT a PNET dvoustrannými dohodami mezi USA a SSSR.
V případě dvou posledně jmenovaných smluv se poprvé naplno projevil problém spojený
s efektivní verifikací, která v tomto případě nebyla možná bez ustavení kontrol, resp.
inspekcí na místě. K ratifikaci a plnohodnotnému fungování těchto smluv tak mohlo dojít
až se zavedením zmíněných inspekcí, ke kterému došlo v rámci uvolňování vztahů ve 2.
polovině 80. let.
Za patrně nejdůležitější krok k úplnému zákazu jaderných zkoušek lze považovat
uzavření Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT v roce 1996, která
obsahuje kompletní a univerzální zákaz jaderných testů a jakýchkoli jaderných výbuchů.
Díky svému komplexnímu pojetí dané problematiky představovala tato Smlouva velký
krok vpřed763, což je paradoxně zřejmě zároveň největší překážka jejího vstupu
v platnost, protože některé státy, jejichž ratifikace je pro vstup Smlouvy v platnost nutná,
se k tomuto kroku prozatím staví odmítavě. I přesto však prakticky všechny státy udržují
již od 90. let jednostranná moratoria na provádění jaderných testů a každý další jaderný
pokus se v rámci mezinárodního společenství setkává s velmi negativním ohlasem, jak se
o tom mohly přesvědčit Indie a Pákistán v roce 1998 a Severní Korea v roce 2006 a
znovu v roce 2009, a ještě před ním např. Francie. I přes tento fakt je pro dosažení
skutečně efektivního mechanismu úplného zákazu jaderných zkoušek nezbytný vstup
Smlouvy CTBT v platnost.
Reakce mezinárodního společenství na jaderné testy především v případě Indie a
Pákistánu je důležitá mimo jiné proto, že ukazuje některé paradoxy a kontroverze ve
snahách o jaderné odzbrojení. Tyto paradoxy spočívají zejména v tom, že ačkoli prvotní
verbální reakce mezinárodního společenství byla poměrně velmi ostrá a testy obou zemí
ostře odsoudila, v praxi nebyla ani jedna země výrazněji postižena. Důvody tohoto stavu

763

Konec studené války a pokrok v technologii umožnily, že Smlouva CTBT obsahuje vysoce efektivní a
komplexní systém verifikace, který zahrnuje především mezinárodní monitorovací systém, jehož součástí
je několik sítí pozorovacích a měřicích zařízení, a dále konzultace a inspekce na místě jakožto prostředky
vyšetřování incidentů spojených s možným porušením smlouvy. Aby však mohl tento systém naplno
fungovat, je třeba, aby Smlouva vstoupila v platnost.
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mohou být v zásadě dvojí – právní na straně jedné a mezinárodněpolitické a vojenskostrategické na straně druhé.
Z právního hlediska nemohly být Indie a Pákistán postiženy na základě Smlouvy
CTBT, protože ta ještě nevstoupila v platnost, ani na základě Smlouvy NPT, protože
nejsou jejími stranami. Rada bezpečnosti se sice těmito otázkami zabývat může, nicméně
její akceschopnost v případě kontroverznějších otázek je tradičně nízká. Právní rámec pro
nějaké (exemplární) potrestání tedy chybí.
Mnohem důležitější z hlediska pochopení situace jsou však aspekty mezinárodněpolitické a vojensko-strategické. Indie i Pákistán byli tradičními spojenci západních
mocností a tyto vazby ještě zesílily po 11. září 2001 a dále pak v souvislosti s vývojem
v Afghánistánu a s bojem proti terorismu. Ačkoli jsou jaderné zbraně velmi závažným
tématem, je třeba je chápat v kontextu dalších zájmů. Především USA si nemohou v této
chvíli dovolit ztratit důležitého (resp. důležité) spojence v regionu jenom proto, že vlastní
jaderné zbraně. Důležité je také to, že vlastnictví jaderných zbraní v jižní Asii zůstává de
facto regionální záležitostí, resp. vytváří regionální rovnováhu. Jak Indie tak Pákistán
navíc mají dobré vztahy se Západem a tudíž se Západ necítí vlastnictvím jaderných
zbraní těmito státy ohrožen (alespoň pokud tyto zbraně zůstanou pod kontrolou státní
moci). Příklad Indie a Pákistánu tak ukazuje jednak důležitost i dalších zájmů kromě
jaderného odzbrojení a jednak ukazují pragmatismus (nejen dnešní) mezinárodní politiky
se vším všudy.764
V kontextu současného vývoje a mezinárodní bezpečnosti je význam Smlouvy
CTBT jakožto jednoho z pilířů jaderného odzbrojení velmi vysoký, zejména z toho
důvodu, že její režim klade velmi vysoké překážky před státy, které by eventuelně chtěly
jaderné zbraně vyvinout. V případě provedení jaderného testu by totiž byl viník s největší
pravděpodobností odhalen a rovněž v případě států, které již jaderné zbraně mají, by
Smlouva dosáhla ukončení, nebo alespoň zakonzervování jaderných programů a
znemožnila by další vývoj nových jaderných zbraní765.

764

Obdobná závěry by bylo možné provést i v případě hodnocení obou severokorejských jaderných testů.
Nelze samozřejmě vyloučit ani případ, kdy by některá země mohla použít jadernou zbraň přímo, tj. bez
předchozího testování, nicméně v rámci státních aktérů je toto nanejvýš nepravděpodobné. Tato možnost
však přichází v úvahu v souvislosti s nestátními aktéry, zejména teroristickými skupinami, které by mohly
jadernou zbraň sestrojit.
765
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V rámci dalších kroků v ratifikaci Smlouvy CTBT bude velmi důležitý postoj
Spojených států, které tuto Smlouvu doposud neratifikovaly a které se dokonce po
prvním odmítnutí ratifikace koncem 90. let dlouho vyjadřovaly proti ní766. Role USA je
přitom v rámci celé historie Smlouvy CTBT klíčová, protože lze předpokládat, že
americká ratifikace Smlouvy přiměje k tomuto kroku i další země, které s tímto krokem
prozatím váhají. Jedním z hlavních důvodů tohoto váhání jsou i požadavky některých
amerických představitelů, aby Spojené státy měly v rámci jaderných zbraní výsadní, resp.
privilegované postavení, což by samozřejmě narušovalo celkovou rovnováhu v rámci
mezinárodního společenství a samozřejmě je to i proti vůli ostatních jaderných i
nejaderných států.
V souvislosti se zákazem zkoušek jaderných zbraní, jakožto jednoho ze
základních pilířů jaderného odzbrojení, je rovněž třeba pamatovat na jeho úzké propojení
s nešířením jaderných zbraní a režimem NPT. Jaderné státy se v rámci Smlouvy
o nešíření jaderných zbraní zavázaly k odzbrojení výměnou za to, že státy nejaderné
nebudou usilovat o získání jaderných zbraní. Samotná Smlouva CTBT byla v roce 1996
podepsána víceméně pod tlakem a výměnou za prodloužení platnosti Smlouvy NPT na
neurčito. Neochotou ratifikovat Smlouvu CTBT tak zejména Spojené státy do jisté míry
tento závazek nejaderným státům neplní, což dle některých může vést k erozi celého
režimu nešíření jaderných zbraní767.
Celkově vzato je přínos Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek pozitivní a
jeho význam ještě výrazně naroste po vstupu této Smlouvy v platnost. Smlouva CTBT
tvoří významný pilíř v rámci kontroly zbrojení a odzbrojení, stále se ale jedná pouze
o postupný krok k dosažení plného odzbrojení. Smlouva CTBT zakazuje testovat jaderné
zbraně, ne však jaderné zbraně jako takové768. Její síla se tak ukazuje až ve spojení
s ostatními smlouvami této oblasti mezinárodního práva, ať už se jedná o Smlouvu NPT

766

Hlavní body debaty ve Spojených státech se přitom točily zejména (a) okolo schopnosti Spojených států
zachovat si svůj odstrašující potenciál a schopnosti dostát svým závazkům i bez budoucího testování
jaderních zbraní a (b) okolo spolehlivosti verifikačního systému a případného způsobu potrestání viníka a
prostředcích k tomu využitých.
767
O'Hanlon, M.: Resurrecting the Test-Ban Treaty, Survival, vol. 50 no. 1, February–March 2008, pp.
119–132.
768
Dle vyjádření Grega Mella, vedoucího Výzkumné skupiny Los Alamos: "CTBT aims to 'ban the bang,
not the bomb'" Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report
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nebo i další bilaterální a multilaterální smlouvy. Vstup Smlouvy CTBT v platnost tak
zcela jistě má svá pozitiva a svůj význam pro mezinárodní vztahy a odzbrojení. Velká
očekávání byla proto již od počátku vkládána do nové americké administrativy Baracka
Obamy, který na rozdíl od svého předchůdce v Bílém domě jaderné odzbrojení a vůdčí
roli Spojených států na tomto poli podporoval769. Očekávaným prvním krokem pak byl
veřejný závazek usilovat bez dalšího prodlení o ratifikaci Smlouvy CTBT, učiněný
v rámci summitu Evropské unie a Spojených států v dubnu 2009 v Praze.
Vývoj v oblasti testování jaderných zbraní ukazuje poměrně přesvědčivě kauzální
vztah mezi mezinárodním napětím a jadernými testy, zejména v podání obou
supervelmocí, nebo také např. Indie a Pákistánu. Jaderné testy byly četnější v období
zvýšeného politického (i vojenského) napětí a vedle samotného vývoje nových zbraní
sloužily jako demonstrace síly. Po uvolnění vztahů, resp. v souvislosti s ním klesl rovněž
počet jaderných testů, který vedl po skončení studené války až k vyhlášení
jednostranných moratorií na testování ze strany všech oficiálních jaderných států.
Z hlediska možnosti dosažení celkového odzbrojení není význam Smlouvy CTBT
rozhodující, protože se jedná o smlouvu o kontrole zbrojení, nikoli o smlouvu
o odzbrojení. Má však zcela jistě význam jako pojistka proti opětovnému vyzbrojování.

C.1.1.2

Nešíření jaderných zbraní

Síla jaderných zbraní a rizika plynoucí z jejich použití byla zřejmá od samotného
počátku jejich existence, což bylo jedním z hlavních důvodů pro bránění šíření těchto
zbraní. Toto případné rozšiřování mezi stále širší okruh států by totiž znamenalo i
zvýšení pravděpodobnosti jejich použití. Prvotní snahy o omezení šíření jaderných zbraní
se však nesetkaly s úspěchem, zejména díky vypuknutí studené války a vzniku bipolarity.
Výraznou roli v šíření jaderných zbraní po 2. světové válce hrál i jejich ohromný
vojenskostrategický význam, protože za situace, kdy některé státy jaderné zbraně
vlastnily, další státy je chtěly také. Výsledky snahy zabránit tomuto šíření byly proto

for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates
March 12, 2008, str. 48
769
Walker, W.: President-elect Obama and Nuclear Disarmament – Between elimination and restraint,
Proliferation Papers, ifri Security Center in Collaboration with Atomic Energy Commission (CEA), Winter
2009, resp. Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments,
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smíšené, protože se nepodařilo zabránit tomu, aby je další státy získaly rovněž. Na
druhou stranu se však řada států dobrovolně vzdala svého jaderného programu, či
dokonce jaderných zbraní a stala se nejadernými státy. V úvahu je třeba vzít i fakt, že
jaderné zbraně rovněž nebyly od konce druhé světové války použity v boji.
Další nešíření jaderných zbraní je jedním ze základních předpokladů jaderného
odzbrojení, tedy úplné likvidace všech jaderných zbraní. Hlavním motivem snah
o nešíření jaderných zbraní se proto stala minimalizace rizika jejich použití, ať už
cíleného, nebo dílem nehody, které bude ovšem existovat vždy, dokud budou existovat
samotné jaderné zbraně. Základ současného režimu nešíření jaderných zbraní tvoří
Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT, která byla podepsána v roce 1968 a v platnost
vstoupila v roce 1970. Tato Smlouva, jejíž přijetí bylo ve své době považováno za velmi
významný úspěch i přes její kompromisní povahu, je v současné době nejuniverzálnější
dohodou o kontrole zbrojení a odzbrojení vůbec, jejímiž stranami bylo na počátku roku
2009 celkem 189 států. Mimo ni zůstávají prakticky pouze Izrael, Indie, Pákistán a
Severní Korea, což jsou však zároveň státy vlastnící jaderné zbraně.
Smlouva, resp. režim NPT, který tato Smlouva zakládá, má zři základní pilíře: (1)
nešíření jaderných zbraní, tedy závazek států, které jaderné zbraně nevlastnily, o ně
neusilovat, (2) jaderné odzbrojení, tj. postupná likvidace jaderných arzenálů států, které
jaderné zbraně vlastní, a (3) mírové využití jaderné energie a jeho podpora. Splnění
těchto tří závazků by mělo vést ke kompletnímu jadernému odzbrojení. Je třeba ovšem
konstatovat, že zejména část týkající se jaderného odzbrojení v realitě značně zaostává za
očekáváními770. I přesto však Smlouva NPT představuje historický mezník v rámci
kontroly jaderného zbrojení a odzbrojení a v současné době stále jediný existující právní
závazek k dosažení jaderného odzbrojení v rámci mezinárodní smlouvy pro pětici
oficiálních jaderných států, tedy Čínu, Francii, Rusko, USA a Velkou Británii771.

CRS Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008.
770
Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
771
V době svého vzniku koncem 60. let 20. století byla Smlouva NPT odrazem tehdejší doby a řešila
především aktuální otázky. Obsahovala nicméně i mechanismy, díky nimž se mohla vyvíjet spolu s dobou.
Mezi tyto mechanismy patří především pravidelné konference k přezkoumání smlouvy, které se konají
každých pět let, a také původně omezená platnost Smlouvy, jež však byla v roce 1995 prodloužena na
neurčito. Pravidelné konference vyhodnocují plnění závazků pramenících ze Smlouvy a navrhují řešení
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Samotná Smlouva NPT však, jako každý kompromis, zdaleka není dokonalá a
není schopna pružně reagovat na vývoj, který nastal po konci studené války, a zejména
pak na rizika, která se objevila v posledních letech772. Rovněž je třeba připomenout, že se
nepodařilo dosáhnout některých cílů Smlouvy, zejména v souvislosti s jaderným
odzbrojením.
I díky těmto skutečnostem v posledních letech sílí kritika Smlouvy NPT a režimu
nešíření jaderných zbraní. Hlavními důvody jsou samozřejmě slabiny této Smlouvy,
zejména existence států vlastnících jaderné zbraně, které stojí mimo smluvní režim,
porušování závazků ze Smlouvy jejími signatáři a nemožnost, resp. neochotu tato
porušování trestat. Kritika Smlouvy je v současnosti oprávněná i v jiných případech,
např. co se týče neexistence donucovacích mechanismů či naopak existence možnosti od
této Smlouvy velmi jednoduše odstoupit. Velké znepokojení představují i otázky spojené
s využitím úplného cyklu jaderného paliva nejadernými státy, možnost využití duálních
technologií k výrobě jaderných zbraní atp.
I přes tyto nesporné slabiny však má Smlouva NPT svůj neoddiskutovatelný
přínos773, zejména z hlediska ovlivňování mínění jednotlivých států a mezinárodního
společenství obecně ve vztahu k jaderným zbraním. Současný režim nešíření jaderných
zbraní tak má za sebou množství úspěchů, ale zejména vzhledem k závažnosti tématu
z těchto úspěchů nelze žít věčně. Do popředí se navíc stále častěji dostávají nedořešené
otázky z minulosti a výzvy nového světového pořádku, na které Smlouva NPT odpovědět
neumí a ve své současné podobě ani odpovědět nemůže. V současnosti lze za hlavní
oblasti potenciálního pnutí označit rozšiřování jaderných technologií včetně těch
s duálním využitím, přímé riziko proliferace ze strany některých států a nedostatečné
snahy jaderných států (de iure i de facto) učinit kroky vedoucí k jadernému odzbrojení,
které narušují základní princip, resp. základní kompromis, na němž byla celá Smlouva
NPT vystavěna.
praktických otázek, což je nezbytné k tomu, aby Smlouva NPT a režim, který tato Smlouva zakládá, zůstal
relevantní a udržitelný i v dalších letech. Viz také např. Perkovich, G.: Principles for Reforming the
Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI,
Security Studies Center, Fall 2008.
772
Dean, J.: Reviving the Non-Proliferation Regime, Weapons of Mass Destruction Commission, Working
paper no. 4, June 2004.
773
Viz např. Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006.
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Důležitým prvkem Smlouvy NPT a režimu nešíření jaderných zbraní je kontrolní
mechanismus, který dohlíží na výhradně mírové využití jaderné energie a jenž je založen
na činnosti Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA. Signatáři NPT jsou
povinni uzavřít s IAEA dohody o uplatňování záruk, které zajišťují, že využití jaderných
materiálů je v souladu se závazky plynoucími ze Smlouvy NPT. Tento systém záruk
založený na evidenci a kontrole státem deklarovaných jaderných materiálů fungoval bez
výraznějších změn více než třicet let, nicméně vzhledem k jeho možnému obcházení bylo
nutné jednat o jeho zpřísnění. Výsledkem těchto snah bylo v květnu 1997 přijetí tzv.
Dodatkového protokolu k dohodám o uplatňování záruk, jehož implementace umožní
IAEA v plném rozsahu uplatnit vůči danému státu tzv. integrovaný systém záruk774.
Tento systém záruk by měl efektivně bránit horizontální i vertikální proliferaci za
situace, kdy výrazně rostou nároky na existující kontrolní mechanismy režimu nešíření
jaderných zbraní a kdy se zároveň zvyšuje počet států, které vlastní jaderné technologie, i
počet jaderných zařízení.
Vzhledem k výše zmíněným slabinám Smlouvy NPT se stále častěji objevují
návrhy na zefektivnění či reformu celého režimu nešíření jaderných zbraní, ke kterým lze
vedle Dodatkového protokolu zařadit např. "13 praktických kroků" přijatých na
Konferenci o přezkoumání Smlouvy NPT v roce 2000 a další návrhy vlád i nevládních
organizací z celého světa. Jako všechny návrhy v oblasti mezinárodních smluv, resp.
mezinárodního práva, i tyto návrhy vyžadují ústupky, resp. gesta dobré vůle ze strany
některých států, ke kterým tyto státy v některých případech zatím nejsou ochotny
přikročit. Důvěryhodnost závazků také zůstává problémem, pokud jsou tyto závazky
zpochybňovány nebo vykládány zcela jiným způsobem, než bylo dohodnuto, což se stalo
např. v případě zmíněných "13 praktických kroků".
Vyšší míru komplexity v rámci současných jednání přináší rovněž fakt, že
Smlouvu NPT a režim NPT nelze posuzovat izolovaně, ale že je třeba je posuzovat
rovněž v souvislosti se zákazem jaderných zkoušek, s uvažovanými dohodami ohledně
zákazu produkce štěpného materiálu použitelného při výrobě jaderných zbraní,
omezováním a snižováním počtu jaderných zbraní a dalším posilováním role IAEA.
774

Integrated Safeguard System. Viz Applegarth, C., Tyson, R.: Major Proposals to Strengthen the Nuclear
Nonproliferation Treaty, A Resource Guide, Arms kontrol Association and Women's Intertaional League
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Režim nešíření jaderných zbraní tak dříve či později čeká reforma, která buď umožní
komplexní vyřešení všech nebo alespoň většiny zmíněných aspektů, nebo bude znamenat
postupný zánik tohoto režimu.
Z hlediska kauzálního vztahu mezi jaderným odzbrojením a mírem Smlouva NPT
a její historie ukazují, že jedním z hlavních motivů pro získání jaderných zbraní (nebo
snahu o jejich získání) je pocit vlastního ohrožení. V momentě, kdy státy tento pocit
ztratily, ztratily prakticky ve všech případech i ambice získat jaderné zbraně. První pilíř
Smlouvy NPT tak potvrzuje hypotézu o závislosti pokroku v kontrole jaderného zbrojení
a v jaderném odzbrojování na snižování napětí v mezinárodních vztazích a prohlubování
spolupráce mezi státy.
Druhý pilíř Smlouvy NPT, který je dodnes jediným závazkem k úplnému
jadernému odzbrojení pro pět oficiálních jaderných států, ale který doposud ani zdaleka
nedošel naplnění, by podle této hypotézy měl vést ke snižování jaderných arzenálů
jaderných států. Současná situace v mezinárodních vztazích v porovnání se situací v době
studené války by k tomuto kroku alespoň měla vést. Prozatím k němu však nedochází, a
bez "nové smlouvy NPT" k němu zřejmě ani nedojde. Argumentem pro vznik takovéto
nové smlouvy by bezesporu mohla být nutnost reformovat stávající režim NPT a nutnost
jeho přizpůsobení novým výzvám, včetně např asymetrických konfliktů s nestátními
aktéry. Odzbrojovací rámec stanovený takovouto univerzální smlouvou, který by
vycházel z principů zakotvených ve druhém pilíři Smlouvy NPT, by v dlouhém období
mohl vést až k úplnému jadernému odzbrojení, které by v tu chvíli mohlo být pro
racionálně uvažující státy přijatelné. Do té doby však bude na základě uvedené hypotézy
v zájmu racionálních států pouze kontrola zbrojení.

C.1.1.3

Vytváření zón bez jaderných zbraní

Zóny bez jaderných zbraní (NWFZ) jsou jedním z konkrétních projevů
mezinárodního a regionálního úsilí o omezení jaderného zbrojení. Takováto zóna je
obvykle definována jako území, v jehož rámci se státy zavázaly vzdát se výroby,
opatřování, vývoje, testování, držení nebo vlastnictví jaderných zbraní, a představuje tak
na rozdíl od Smlouvy NPT snahu o dosažení jaderného odzbrojení "zdola", tj. od
for Peace and Freedom, April 2005.
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jednotlivých států. Základním principem, na kterém jsou tyto zóny vytvářeny, je přímá
korelace mezi jaderným odzbrojením a mírem. Cíle obsažené v dohodách o vytváření
těchto zón jdou však za hranice "pouhého" omezování šíření jaderných zbraní, ale rovněž
přispívají i ke zvyšování regionální bezpečnosti a celkově působí jako prostředek
budování důvěry.
Koncept zón bez jaderných zbraní spatřil světlo světa v 50. letech 20. století
jakožto regionální přístup k řešení otázky nešíření jaderných zbraní a spočíval
v definování regionů, v jejichž rámci byly jaderné zbraně a jejich použití zcela zakázány.
Po uzavření Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) se tento přístup dostal poněkud
na vedlejší kolej, nicméně byl stále chápán jako důležitý doplněk režimu nešíření
jaderných zbraní zavedeného právě touto Smlouvou. Přínos zón bez jaderných zbraní tak
spočíval zejména v tom, že mohl na regionální bázi nastavit přísnější pravidla a
důkladnější kontrolu, než dovolovala univerzální smlouva typu NPT. Zóny bez jaderných
zbraní se rovněž ukázaly být lepším, resp. flexibilnějším nástrojem řešení otázek
odzbrojení v regionálním měřítku. Na jednotlivých smlouvách, resp. zónách bez
jaderných zbraní, je rovněž jasně patrný vývoj a tendence přijímat stále přísnější pravidla
plně v souladu s pokrokem dosaženým v rámci kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení na globální úrovni.
V současné době existují čtyři NWFZ775, jejichž smlouvy byly ratifikovány a
vstoupily v platnost (Latinská Amerika a Karibská oblast, oblast jižního Pacifiku, oblast
jihovýchodní Asie a oblast střední Asie). V případě poslední oblasti, Afriky, byla
příslušná Smlouva podepsána již v roce 1996, ovšem zatím nevstoupila v platnost. Zóny
bez jaderných zbraní (pokud počítáme i Antarktidu) v současné době zahrnují více než
110 států a přes 50% zemského povrchu. Vzhledem k současné situaci v mezinárodních
vztazích je však třeba konstatovat, že potenciál pro vytváření dalších zón bez jaderných
zbraní se do značné míry vyčerpal. I přes snahy o vytvoření dalších zón bez jaderných,
resp. zón bez zbraní hromadného ničení, např. na Středním východě, v jižní Asii či
v některých oblastech Evropy, proto není pravděpodobné, že by se v nejbližší době

775
Kromě toho se jaderných zbraní vzdaly i některé jednotlivé státy. Za smlouvy svým způsobem podobné
smlouvám o vytváření NWFZ lze považovat i Smlouvu o Antarktidě (1959), Smlouvu o Vesmíru (1967),
Smlouvu o mořském dně (1971) a také Dohodu o Měsíci (1979).
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podařilo dosáhnout většího úspěchu. Pokud tedy ovšem nedojde k výraznému průlomu
v jaderném odzbrojení jako takovém.
V rámci existujících zón bez jaderných zbraní se nenacházejí žádné jaderné státy
a tyto zóny se nacházejí v oblastech, ve kterých je rozmístění jaderných zbraní ze strany
jaderných států nepravděpodobné, nebo to alespoň není z geopolitického hlediska
prioritou. Většina dalších oblastí, ve kterých se uvažuje či uvažovalo o vytvoření zóny
bez jaderných zbraní, buď zahrnuje (oficiálně uznané nebo de facto) jaderné státy,
sousedí s nimi nebo jsou státy nacházející se v těchto oblastech spojeny s jadernými státy
smlouvami o kolektivní bezpečnosti. Všechny tyto skutečnosti vytvoření nových zón bez
jaderných zbraní výrazně komplikují. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud bude
docházet k vytváření dalších zón bez jaderných zbraní, nebude k němu docházet na
základě "klasického" přístupu, který byl praktikován v případě prvních čtyř zón a
částečně i v případě střední Asie.
Vzhledem k přítomnosti (de facto) jaderných států v regionech potenciálních
nových zón bude nutné zkombinovat existující režim nešíření jaderných zbraní s pilířem
zajišťujícím jaderné odzbrojení. To by ovšem znamenalo nutnost zásadní změny
politické orientace těchto zemí. Pravděpodobnější varianta ovšem je, že i kdyby nové
zóny bez jaderných zbraní vznikly, budou mít spíše charakter dohod o odzbrojení
v kombinaci se závazkem vzdát se jaderných zbraní než zón bez jaderných zbraní v jejich
klasické podobě. Další možností, která bude ovšem patrně vyžadovat delší časový
horizont, je rozšíření konceptu z jaderných zbraní na zbraně hromadného ničení obecně,
tak jak je to navrhováno v případě oblasti Blízkého a Středního Východu.
Ačkoli je možné říci, že vliv a přínos zón bez jaderných zbraní je veskrze
pozitivní, jedním dechem je třeba dodat, že doposud není plně využit potenciál, kterého
je možné prostřednictvím těchto zón dosáhnout. To platí zejména v případech, kdy
nebyla plně ukončena ratifikace smluv, případně tyto smlouvy ještě vůbec nevstoupily
v platnost. Další slabinou jsou poskytnuté, resp. neposkytnuté Negative Security
Assurances ze strany jednotlivých jaderných států existujícím zónám bez jaderných
zbraní, což se týká zejména Smlouvy z Bangkoku a Smlouvy ze Semipalatinsku.
Ačkoli výše uvedené body mohou při povrchní analýze nasvědčovat tomu, že
zóny bez jaderných zbraní jsou do značné míry přežitkem tradičního přístupu k nešíření
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jaderných zbraní z dob studené války, je třeba vyzdvihnout jejich přetrvávající pozitivní
přínos. Stávající model sice zřejmě nebude moci sloužit k vytváření nových zón bez
jaderných zbraní, nicméně s určitými úpravami nutnými v post-bipolárním světě mohou
významně přispívat k nešíření jaderných zbraní. Koncept zón bez jaderných zbraní jako
takový může být, s určitými modifikacemi, velmi přínosný zejména z hlediska některých
nedostatků současného režimu nešíření jaderných zbraní.
Zóny bez jaderných zbraní a jejich historie rovněž ukazují pozitivní závislost
pokroku v kontrole jaderného zbrojení a v jaderném odzbrojování na uvolňování
mezinárodního napětí. Příslušnost k zóně bez jaderných zbraní navíc nutí státy
k úplnému jadernému odzbrojení, resp. vzdání se jaderných zbraní nebo ambicí je získat.
Konkrétními příklady zde mohou být Jižní Afrika, která jaderné zbraně vlastnila,
Argentina a Brazílie a také např. Kazachstán, který vlastnil jaderné zbraně za dob
Sovětského svazu. Zóny bez jaderných zbraní rovněž ukazují, že pro určité geografické
oblasti může být úplné jaderné odzbrojení racionální již nyní, resp. mohlo být racionální i
v minulosti. Na globální úrovni to však zdaleka neplatí, což mimo jiné ukazuje i fakt, že
potenciál pro vytváření dalších zón bez jaderných zbraní se prakticky vyčerpal.

C.1.1.4

Omezování a snižování počtu jaderných zbraní a související
témata

Zákazy zkoušek jaderných zbraní, jejich další nešíření a vytváření zón bez
jaderných zbraní jsou opatření, jejichž primárním cílem je omezení jaderného zbrojení a
omezení počtu států (a dalších aktérů) vlastnících jaderné zbraně. Jaderné odzbrojování,
tedy fyzické snižování počtu jaderných zbraní a jejich ničivé síly s cílem jejich úplného
odstranění, je ovšem poněkud jiný a výrazně citlivější proces, protože se přímo dotýká
vojenských doktrín jednotlivých zemí776. Základním a prakticky jediným fungujícím
pilířem snižování počtu jaderných zbraní byly prozatím vždy bilaterální dohody mezi
Spojenými státy a Sovětským svazem (Ruskou federací), které měly a mají zdaleka
největší jaderné arzenály. Jednalo se o Smlouvy SALT I a II, INF, START I a II a
prozatím poslední smlouvou je Smlouva SORT z roku 2002. I přes nesporně dosažený
pokrok by však existující množství jaderných zbraní bohatě stačilo ke kompletnímu
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vyhlazení lidské rasy. Další výrazné snižování počtu (rozmístěných) jaderných zbraní je
tedy z hlediska mezinárodní bezpečnosti nejen mimořádně důležité, ale i velmi žádoucí.
Jaderné zbraně se staly do jisté míry symbolem studené války. Po jejím skončení
a zániku bipolarity však jejich vlastnictví dostalo nádech spíše pozůstatku téměř čtyřicet
let trvajícího soupeření Spojených států a Sovětského svazu. Koncept odstrašení, na
kterém je vlastnictví jaderných zbraní převážně založeno, dostal při absenci silného a
viditelného protivníka zcela nový rozměr a změnila se i povaha bezpečnostních rizik.
V dnešním multipolárním světě, kdy stále větší roli hrají nestátní aktéři, již existující
jaderné zbraně nejsou s to plnit úlohu, pro kterou byly stvořeny. I přesto se ale jaderné
státy nechtějí těchto zbraní zcela a definitivně vzdát777, i když jaderné zbraně z hlediska
vojenského plánování zůstávají pouze "zbraněmi teoretickými". Je však třeba
konstatovat, že v době studené války splnilo jaderné odstrašení v praxi své poslání, a to i
přes nepopiratelné vedlejší účinky.
Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v 90. letech v mezinárodních vztazích,
nelze považovat za pravděpodobné, že by došlo k jaderné konfrontaci dvou států. Přesto
však vojenské doktríny některých států umožňují paradoxně vyšší možnost použití
jaderných zbraní, než tomu bylo v době studené války, a to i přes odpor mezinárodního
společenství v čele s OSN. Hlavním důvodem pro tyto jednostranné kroky je hrozba
terorismu, zejména ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, k jejichž použití by
teroristé dle vlastních vyjádření bylo ochotni sáhnout778. Riziko použití jaderných zbraní
teroristy lze však eliminovat pouze prostřednictvím úplného jaderného odzbrojení. Úplné
jaderné odzbrojení je přitom rovněž jedním z cílů obsažených ve Smlouvě NPT již od
roku 1968, který byl navíc znovu potvrzen při prodlužování platnosti této Smlouvy
v roce 1995. Jaderné státy by tak měly přispět svým dílem k omezení rizik plynoucích
z existence jaderných zbraní, po čemž nejaderné státy, které své závazky plní, v poslední
době stále hlasitěji volají. Pokrok v této oblasti je však prozatím neuspokojivý. Dochází
776
Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999.
777
Jaderné zbraně dodnes hrají důležitou roli v bezpečnostních doktrínách jaderných států. Otázky a
požadavky na snižování počtu jaderných zbraní se tak neustále střetávají s požadavky na získávání nových
jaderných zbraní, které by lépe odpovídaly případnému použití za stávající mezinárodněpolitické situace.
778
I zde se však projevuje určitá asymetrie, protože např. potenciální nestátní útvary (teroristické skupiny)
jsou díky své povaze v případě použití jaderných zbraní vystaveny daleko menšímu riziku než státy a jejich
obyvatelé.
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sice k dílčím pokrokům, ale nikoli k průlomovým a právně závazným rozhodnutím, která
by byla zároveň nevratná.
Jaderné odzbrojení jako takové zahrnuje i dvě další dílčí oblasti, kterými jsou
nosiče jaderných zbraní a štěpný materiál nutný k výrobě jaderných výbušných zařízení a
které je třeba sledovat v kontextu celkového odzbrojení. Aby totiž bylo možné dosáhnout
skutečně trvalého pokroku v odzbrojení, musí dojít eliminaci jak nosičů, tak hlavic, a to
tak, že tyto hlavice a nosiče nemohou být znovu smontovány a použity. Jen tak je totiž
možné minimalizovat riziko opětovného jaderného vyzbrojování. Zvláště důležitá je
přitom kontrola produkce a zásob štěpného materiálu, který je základem pro výrobu
jaderných zbraní. Vysoce obohacený uran a plutonium, o které jde v tomto případě
především, sice již v rámci režimu NPT podléhají přísné kontrole, ale víceméně pouze
v rámci nejaderných států. V rámci jaderných států (a samozřejmě rovněž států stojících
mimo režim NPT) plná kontrola uplatňována není, ačkoli právě tyto státy mají
jednoznačně největší zásoby štěpného materiálu, které se ještě zvyšují s tím, jak jsou
demontovány existující hlavice.
Snižování počtu jaderných zbraní a také eliminace štěpných materiálů
použitelných při jejich výrobě má z hlediska mezinárodní bezpečnosti ohromný význam,
protože teprve tento krok dává do značné míry skutečný smysl krokům předchozím, tedy
zákazu jaderných zkoušek, nešíření jaderných zbraní i vytváření zón bez jaderných
zbraní. Jinými slovy, všechna předchozí opatření směřovala k jedinému cíli, a sice
kompletnímu odstranění jaderných zbraní. Z výše uvedeného je však také zřejmé, že se
bude jednat o běh na dlouhou trať, ale je nezbytně nutné, aby dosažený pokrok byl trvalý
a nezvratný. Z tohoto hlediska je nutné i budování vzájemné důvěry mezi státy a
udržování určitého stavu rovnováhy tak, aby snižování počtu jaderných zbraní bylo ku
prospěchu všem. Nezastupitelnou roli v tomto procesu pak bude hrát transparentnost a
kontrola ze strany mezinárodního společenství. Z hlediska pokroku v jaderném
odzbrojování bude hrát velmi výraznou roli ochota jednotlivých (jaderných) států jít
v tomto ohledu ostatním příkladem a udělat pomyslný první krok. Tím může být např. i
nové kolo jednání o snižování počtu jaderných zbraní, které inicioval prezident Obama a
jež by do konce roku 2009 mělo vést k uzavření smlouvy, která by nahradila stávající
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START I a SORT a vedla tak k další výrazné redukci jaderných arzenálů Spojených států
a Ruska.
Omezování a snižování počtu a ničivé síly jaderných zbraní a především jeho
historie dokumentuje kauzální vztah mezi pokrokem v kontrole jaderného zbrojení a
v jaderném odzbrojování velmi dobře. Prakticky veškeré dohody mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem týkající se tohoto tématu totiž byly uzavřeny poté, co došlo k vlně
uvolnění vztahů mezi oběma státy.779 Pokrok v jaderném odzbrojování tedy následoval
po uvolnění vztahů, nebyl tedy jeho příčinou, ale následkem, což výše zmíněnou
hypotézu jednoznačně potvrzuje.
Z hlediska možnosti dosažení úplného jaderného odzbrojení a jeho racionality je
nutné zdůraznit, že dvoustranné dohody o omezování a snižování počtu jaderných zbraní
k tomuto cíli samy o sobě vést nemohou, protože nezahrnují všechny (oficiální i
neoficiální) jaderné státy. Mohou k němu však přispět, resp. mohou být jedním
z postupných kroků k tomuto cíli. Spojené státy i Rusko tak sice mohou své jaderné
arzenály výrazně snížit, což je samo o sobě úspěchem, k dosažení úplného jaderného
odzbrojení je však nutná univerzální smlouva, např. v duchu výše zmíněné "nové
smlouvy NPT" a jejího odzbrojovacího pilíře. Na základě jiného než univerzálního
přístupu k eliminaci a tabuizaci jaderných zbraní nebude úplné jaderné odzbrojení
možné. Bez univerzality a jasně daného mezinárodně-právního a sankčního rámce totiž
pro (oficiální i neoficiální) jaderné státy nebude racionální se k těmto aktivitám připojit.

C.1.2 Úskalí při hodnocení úspěšnosti dosavadních snah
o kontrolu jaderného zbrojení a o jaderné odzbrojení
Celkové hodnocení úspěchů či neúspěchů dosažených na poli kontroly jaderného
zbrojení a jaderného odzbrojení není jednoduché minimálně ze dvou důvodů. Prvním je
samotná povaha cílů tohoto snažení, které může být buď absolutní, tedy spočívající
v úplné likvidaci jaderných zbraní (a jejich nosičů), nebo relativní, tedy spočívající
v dostatečně rychlém posunu směrem k tomuto absolutnímu cíli. Druhým důvodem je
pak potřeba analýzy příčin daného stavu, tedy proč se určitého kroku povedlo, či naopak

779

Tento závěr se vztahuje mimo jiné rovněž na Smlouvy LTBT, resp. PTBT, TTBT a PNET, které souvisí
se zkouškami jaderných zbraní.
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nepovedlo dosáhnout, případně bylo-li možné v dané mezinárodně-polické situaci
dosáhnout lepšího výsledku. Důležitá je přitom rovněž analýza hodnocení dosaženého
pokroku v rámci literatury, přičemž tato hodnocení bývají mnohdy značně odlišná780.
Je zcela zřejmé, že kompletní likvidace jaderných zbraní se dosáhnout nepovedlo
a mezinárodní společenství se tomuto cíli prozatím ani výrazně nepřiblížilo, zejména
vzhledem k velikosti jaderných arzenálů Spojených států a Ruska781. Na druhou stranu se
povedlo uzavřít řadu smluv upravujících tématiku kontroly jaderného zbrojení, které jsou
až na výjimky obecně dodržovány. Oblast jaderných zbraní tak má mnohem
propracovanější právní a kontrolní rámec než oblasti zbraní biologických a
chemických782. Ne každý z doposud uskutečněných kroků sice nutně znamenal krok
vpřed, nicméně určitý pokrok v oblasti kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení je neoddiskutovatelný.
Mezi největší úspěchy na poli kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení lze bezesporu zařadit fakt, že i v době studené války spolu obě supervelmoci
alespoň jednaly a většinou měly i snahu dosáhnout pokroku. Za první velmi důležitou
dohodu upravující oblast jaderných zbraní lze považovat Smlouvu o částečném zákazu
jaderných zkoušek (LTBT, resp. PTBT) z roku 1963, která byla jednak prvním
významným signálem o tom, že se obě supervelmoci umějí dohodnout, a jednak
umožňovala ostatním státům připojit se k jejím závazkům. Některé státy (např. Francie a
Čína) sice tuto Smlouvu dlouho ignorovaly, nicméně časem zavedly stejně jako ostatní
státy moratoria na testování jaderných zbraní. Za jednoznačný úspěch lze považovat i to,
že ačkoli neexistuje platná mezinárodní smlouva absolutně zakazující jakékoli jaderné

780

Viz např. Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006 versus
Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Weapons of Mass
Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006.
781
Otázkou také zůstává, zda je vůbec úplná likvidace jaderných zbraní žádoucí, jak o tom pojednává jedna
z následujících subkapitol.
782
Pro porovnání např. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms,
Weapons of Mass Destruction Commission, Final Report, Stockholm, 2006, případně Tulliu, S.,
Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control, Disarmament and
Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva, Switzerland,
UNIDIR/2003/22.
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testy, prakticky všechny státy dodržují nezávazná jednostranná moratoria783. V tomto
směru lze za posledních několik desetiletí zaznamenat výrazný posun směrem
k odmítnutí jaderných zbraní jako takových, a tedy k jejich tabuizaci, a to i přesto, že
někteří zastánci tvrdé linie stále existenci jaderných zbraní podporují a doposud se
nepovedlo udělat významnější pokrok k zákazu těchto zbraní jako takových.
Dalším velmi výrazným úspěchem bylo uzavření Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní NPT, která již na konci 60. let vytyčila cestu k úplnému jadernému odzbrojení a
mírovému využití jaderné energie, i když jen ve velmi obecné rovině, která se později
stala jejím hlavním omezením784. V době podpisu této Smlouvy mělo jaderné zbraně
celkem pět států (Čína, Francie, Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie) a jejím
cílem bylo primárně zabránit tomu, aby jaderné zbraně získaly státy další. Aby se však
nejaderné státy byly ochotny vývoje a vlastnictví jaderných zbraní vzdát, musely se státy
jaderné zavázat k jednání, které by mělo vést ve svém důsledku k úplné likvidaci jejich
jaderných arzenálů. I přes svou obecnou povahu a absenci kontrolních a donucovacích
mechanismů především v oblasti odzbrojení bylo dosažení tohoto historického
kompromisu v rámci Smlouvy NPT jedním z nejvýznamnějších úspěchů.
Paralelně se snahami omezit šíření jaderných zbraní na globální úrovni probíhaly
i snahy na úrovni regionální, které měly podobu vytváření zón bez jaderných zbraní.
Význam těchto zón spočíval zejména v možnosti nastavení přísnějších pravidel, než bylo
možné dosáhnout na globální úrovni. Tyto zóny rovněž výrazně přispěly k budování
důvěry mezi státy jednotlivých regionů, což bylo důležité zvláště v případě regionálních
velmocí s jadernými ambicemi, např. Argentiny a Brazílie v Jižní Americe a Jihoafrické
republiky v Africe. Právě jejich zapojením do zón bez jaderných zbraní význam těchto
oblastí jakožto pilířů regionální bezpečnosti výrazně vzrostl785.
Za významné úspěchy lze samozřejmě označit i jednání USA a SSSR (Ruska)
o omezování a snižování počtu jaderných zbraní, které vyústilo v uzavření důležitých

783

Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek CTBT sice nevstoupila v platnost, nicméně podle
zvyklostí mezinárodního práva by se státy, které ji podepsaly, případně ratifikovaly, měly chovat v souladu
se závazky v ní obsaženými i před jejím vstupem v platnost (řídit se duchem Smlouvy).
784
Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
785
Goldblat, J.: Nuclear-Weapon-Free Zones: A History and Assessment, Non-prolifaraion Review,
Spring/Summer 1997.
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smluv o kontrole zbrojení a odzbrojení. Mezi ně lze zařadit především Smlouvy SALT I,
INF a START I, které dodnes tvoří páteř veškerých odzbrojovacích snah. Systém smluv
označovaný jako SALT I byl vůbec první dohodou mezi supervelmocemi, která
omezovala rychle narůstající počet strategických jaderných zbraní a která byla
praktickým vyjádřením uvolnění ve vzájemných vztazích počátkem 70. let. Smlouva INF
pak představovala z mezinárodněprávního hlediska zřejmě největší průlom, protože
jednak zakazovala celou jednu třídu jaderných zbraní (jaderné zbraně středního a
kratšího doletu, včetně nosičů) a jednak poprvé v rámci obdobné smlouvy vytvořila
komplexní verifikační mechanismus, který umožňoval kontrolu dodržování závazků
oběma stranami786. Obdobný význam pak měla Smlouva START I, která výrazně
omezovala počet strategických jaderných zbraní.
Historie kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení však není lemována
jen samými úspěchy. Každý jednotlivý neúspěch je přitom vnímán velmi negativně,
zejména vzhledem k významu jaderných zbraní pro mezinárodní mír a bezpečnost. Mezi
největší neúspěchy lze zcela jistě zařadit především pokusy o obcházení Smlouvy NPT
jejími signatáři a existenci států stojících mimo ni, nedostatečný pokrok v ratifikaci
Smlouvy CTBT a v neposlední řadě krach, resp. nedostatečný pokrok v rámci
odzbrojovacích jednání, vyjádřený Smlouvami SALT II, START II a částečně i SORT.
Smlouva NPT znamenala jeden z nejvýznamnějších úspěchů na poli kontroly
jaderného zbrojení v době studené války, po jejím skončení však nebyla z mnoha důvodů
s to plnit stoprocentně svou úlohu. Ačkoli se význam jaderných zbraní po skončení
studené války celkově snížil, jaderné státy nebyly a nejsou ochotny dostát svým
závazkům v podobě rychlejšího jaderného odzbrojení, což státy nejaderné chápou jako
porušení kompromisu dosaženého v roce 1968 a znovu potvrzeného v roce 1995.
Z bezpečnostního hlediska je pak možná ještě větším problémem existence států, které
vlastní jaderné zbraně, ale které stojí mimo Smlouvu NPT (Izrael, Indie, Pákistán a
Severní Korea). Režim nešíření jaderných zbraní se na tyto státy nevztahuje, čímž jim
nevzniká ani povinnost podřídit svá jaderná zařízení kontrole ze strany IAEA787. Za
786

Athanasopulos, H.: Nuclear Disarmament in International Law, McFarland & Co Inc Pub, London,
2000.
787
Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In collaboration with
the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
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neúspěch lze považovat i přístup některých jaderných států k zónám bez jaderných
zbraní, zejména v souvislosti s neposkytnutím závazku nepoužít jaderné zbraně nebo
hrozby použití těchto zbraní vůči těmto zónám (Negative Security Assurances)788.
Za neúspěch lze považovat i to, že doposud nevstoupila v platnost Smlouva
CTBT, i když byla uzavřena již v roce 1996. Na jednu stranu se sice tato Smlouva
pokouší vyvarovat kroků, které v současné době nejvíce destabilizují systém zavedený
Smlouvou NPT, na stranu druhou nejsou některé státy ochotny přistoupit na podmínky,
za kterých by Smlouva CTBT mohla vstoupit v platnost. Ačkoli lze říci, že závazky
plynoucí ze Smlouvy CTBT jsou víceméně dodržovány, chybí zde plnohodnotný
kontrolní mechanismus, který by dal mezinárodnímu společenství do rukou účinnější
nástroj k potrestání případného viníka789.
Řadou částečných neúspěchů je charakteristická i oblast snižování počtu
jaderných zbraní, kde se z nejrůznějších důvodů nepovedlo dotáhnout do konce řadu
Smluv, zejména pak Smlouvy SALT II a START II, případně uvažovanou START III.
Rozpačitě vyznívá rovněž hodnocení Smlouvy SORT, která neobsahuje verifikační
mechanismy a je tak oproti Smlouvám START z mezinárodněprávního hlediska
výrazným krokem zpět. Velmi negativně lze v této souvislosti chápat i odstoupení USA
od Smlouvy ABM a rostoucí význam jednostranných snah o řešení otázek mezinárodní
bezpečnosti, které obecně podkopávají činnost mezinárodních institucí v čele s OSN a
její Radou bezpečnosti790. Výraznějšího úspěchu se rovněž nepovedlo dosáhnout
v oblasti šíření (potenciálních) nosičů jaderných zbraní a kontrole, resp. zákazu výroby
štěpného materiálu použitelného v těchto zbraních, ačkoli v rámci druhého zmiňovaného
tématu počátky snahy o jeho smluvní úpravu sahají až do první poloviny 90. let.
Celkově lze pokroky dosažené na poli kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení označit za částečný úspěch, ke kterému vedla poměrně zdlouhavá a trnitá
cesta. Ve vztahu ke konečnému cíli, který je většinou chápán jako úplné jaderné

788

Rauf, T. (ed.): Nuclear-Weapon-Free Zones, International Organizations and Nonproliferation Project,
Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, July 1997.
789
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Recent Developments, CRS
Report for Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service,
Updates September 18, 2008.
790
Müller, H.: WMD Crisis: Law Instead of Lawless Self-Help, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 37, August 2005.
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odzbrojení, je tento pokrok poměrně malý, nicméně ve srovnání s prognózami vývoje
prakticky od konce 2. světové války je tento vývoj velmi pozitivní, protože žádné
z katastrofických scénářů se nevyplnily791. Jaderné technologie vlastní v současné době
více než 40 států, jaderné zbraně naproti tomu jen devět států. Řada zemí se vývoje
jaderných zbraní vzdala dobrovolně, mezi nimi Německo, Japonsko a některé další
regionální mocnosti. Dalším státům se ve vývoji jaderných zbraní podařilo zabránit. Jižní
Afrika jaderné zbraně dokonce vlastnila a dobrovolně se jich vzdala, stejně jako
postsovětské republiky Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán792.
Jaderné zbraně v rukou států rovněž stále působí jako zbraně "teoretické", protože
za současné mezinárodně-politické situace nelze předpokládat, že by byly použity
v rámci ozbrojeného konfliktu mezi dvěma státy. Důležité je taky připomenout, že
nebyly v rámci ozbrojeného konfliktu použity od roku 1945 a i v často velmi napjaté
atmosféře studené války působily paradoxně jako stabilizační mechanismus. Právě jejich
působení jakožto velmi účinného odstrašovacího prostředku je jedním z hlavních
důvodů, proč se jich existující jaderné státy nechtějí vzdát. Vzhledem k jejich výsadnímu
postavení pak ani nelze předpokládat, že by se jich v dohledné době zcela vzdaly a budou
tak svým způsobem nadále tvořit jaderný kartel, který bude zdrojem asymetrií ve
vztazích mezi jadernými a nejadernými státy793.
S nástupem nové americké administrativy Baracka Obamy a se změnami s tím
souvisejícími se samozřejmě naskýtá otázka, jaké budou další kroky v kontrole jaderného
zbrojení a v jaderném odzbrojování. Minimálně dva kroky jsou nasnadě a byly již
avizovány – vstup Smlouvy CTBT v platnost, resp. alespoň její ratifikace v USA, a
dojednání nové smlouvy mezi USA a Ruskem o dalším výrazném snížení počtu
jaderných zbraní, která by zejména z kvalitativního hlediska mohla vrátit odzbrojovací
snahy zpět na úroveň smluv START II, případně START III.794 Po těchto dvou krocích
bude z hlediska dalšího pokroku muset následovat rozhodnutí o reformě režimu Smlouvy

791

Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006
792
Walsh, J.: Learning from Past Success: The NPT and the Future of Non-proliferation, Harvard
University, Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper no. 41, September 2006
793
Viz např. Perkovich, G.: Principles for Reforming the Nuclear Order, Proliferation Papers, In
collaboration with the Atomic Energy Commission (CEA), IFRI, Security Studies Center, Fall 2008.
794
Zejména s ohledem na verifikační mechanism atp.
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NPT, která bude pro další pokrok v jaderném odzrojování klíčová minimálně ze dvou
důvodů. Prvním je přenesení (vážně míněných) odzbrojovacích snah na univerzální, resp.
globální úroveň a druhým je vyřešení slabin existujícícho režimu Smlouvy NPT. Podaříli se tohoto cíle dosáhnout, bude to znamenat zásadní průlom a výrazný pokrok
v jaderném odzbrojování. Z realistického pohledu se však jedná o otázku vysoce
strategickou, jejíž vyřešení si vyžádá možná i několik desetiletí. Důležité pro budoucnost
nešíření jaderných zbraní a pro jaderné odzbrojování obecně bude i zachování striktně
neutrální role IAEA, což je základem jejího fungování do budoucna.

C.1.3 Dialektika jaderného odzbrojení – Jaderné odzbrojení a poté
mír, nebo naopak?
Jaderné zbraně jsou zdaleka nejničivějšími zbraněmi, které kdy byly vyrobeny,
nicméně právě tento fakt snižuje možnost jejich použití v boji. Ta samá skutečnost však
paradoxně v praxi znemožňuje, nebo alespoň výrazně ztěžuje, jejich úplné odstranění.
Z historického hlediska pomohly jaderné zbraně za cenu statisícových civilních obětí
ukončit nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. Možné důsledky jejich vynalezení byly
dvojí. V případě jejich dalšího masového použití by došlo patrně k zániku civilizace, jak
ji známe, a v případě jejich pouhé existence by došlo k "pouhému" nahromadění
neuvěřitelné ničivé síly, jejíž použití nemohlo být nikdy zcela vyloučeno. Ve chvíli, kdy
byly jaderné zbraně na světě a svět poznal jejich ničivou sílu, nebylo možné zabránit
jejich šíření a zdokonalování. Koncem 40. a počátkem 50. let skutečně docházelo
k budování jaderných arzenálů a šíření jaderných zbraní do dalších států. V době studené
války byly navíc tyto zbraně permanentně ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti ("hair
trigger alert") a mohly být bezprostředně použity795. Snahy o omezení nebezpečí
plynoucího z těchto zbraní jsou přitom prakticky stejně staré jako bomba sama, nicméně
přesvědčivého obratu a významného pokroku v jaderném odzbrojení se prozatím
dosáhnout nepodařilo.
V porovnání se zbraněmi konvenčními i dalšími zbraněmi hromadného ničení
(biologickými a chemickými) mají jaderné zbraně řadu odlišností, které do značné míry

795

Thomson, D. B.: A Guide to Nuclear Arms Control Treaties, Russian Nonproliferation Programs Office,
Los Alamos National Laboratory, July 1999
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dosažení jaderného odzbrojení komplikují. Zejména se jedná o fakt, že jaderné zbraně
jsou stále zbraněmi poslední instance, jejichž použití z vojensko-strategického hlediska
znamená s velkou pravděpodobností zničení obou stran, tedy nemožnost dosažení
vítězství, což u ostatních zbraní v praxi neplatí. I malá zásoba jaderných zbraní tak díky
neobyčejné koncentraci ničivé síly může znamenat výrazné odstrašení agresora796. Tyto
vojensko-strategické úvahy však nedokážou odpovědět na otázku, jakým způsobem je
možné dosáhnout úplného jaderného odzbrojení nebo se k tomuto cíli alespoň významně
přiblížit.
Základní myšlenkou, na které je možno postavit další pokrok v jaderném
odzbrojování, je změna bezpečnostních rizik v post-bipolárním světě a tím pádem i
změna role jaderných zbraní. Doktrína hromadné odvety je v dnešním světě zcela
nepoužitelná, díky čemuž je nepoužitelná i naprostá většina jaderných zbraní
v arzenálech jaderných států. Likvidace právě těchto zbraní by neměla z bezpečnostního
hlediska znamenat výraznější nárůst rizika pro jednotlivé jaderné státy, zvláště v situaci,
kdy jak Rusko, tak Spojené státy mají v aktivní službě stále tisíce bojových hlavic797.
Z historie je patrné, a prakticky celá předkládaná práce je toho důkazem, že pro
jakýkoli posun v otázkách jaderného odzbrojení je obvykle nutné dosažení určitého
uvolnění ve vztazích mezi jadernými rivaly, často po předchozím vyhrocení situace,
případně dosažení míru jako takového. Tento stav po skončení studené války prakticky
nastal, alespoň mezi oficiálními jadernými státy, nicméně další pokroky v jaderném
odzbrojování se nedostavily. Částečným vysvětlením může být neustálý pocit ohrožení
některých států, především Ruska, který je navíc živen v některých případech
neuváženými kroky zejména ze strany Spojených států798. Pocit ohrožení a vlastní
izolace hrají důležitou roli rovněž při analýze chování Íránu a Severní Koreje.
I přes nesporné uvolnění napětí je třeba pamatovat na fakt, že dosažení, resp.
udržování určité parity je zřejmě jediným možným principem, na kterém je možné
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Tulliu, S., Schmallberger, T.: Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control,
Disarmament and Confidence-Building, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva,
Switzerland, UNIDIR/2003/22.
797
Schaper, A.: Transparency and Secrecy in Nuclear Weapons, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 34, August 2005
798
Viz např. Perovich, G.: Bush's Nuclear Revolution: A Regime Change in Nonproliferation, Foreign
Affairs, Mar/Apr 2003, Vol. 82, Issue 2.
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postavit postupné jaderné odzbrojování. Snižování počtu jaderných zbraní bude nutně
muset probíhat postupně, přičemž bude v každém okamžiku nutné udržovat rovnováhu
mezi kroky jednotlivých stran tak, aby žádný stát nemohl získat skutečnou či domnělou
strategickou výhodu. Jak už napověděla i tato práce, bude k tomuto postupu nutná vůle
všech zúčastněných stran, ochota ke kompromisům a připravenost udělat první krok.
Dosažení mírových nebo alespoň normalizovaných vztahů mezi jednotlivými aktéry je
tedy ve vztahu k dosažení výraznějšího pokroku v jaderném odzbrojení podmínkou
nutnou, nikoli dostačující. Svou roli pak budou jistě hrát i náklady na udržování
jaderných arzenálů ve chvíli, kdy bude možnost jejich použití prakticky nulová. Právě
tyto náklady mohou být motivem snahy o vyvážené, resp. reciproční snižování počtu
jaderných zbraní jadernými státy.
Vzhledem k významu tématu jaderného odzbrojení z bezpečnostního hlediska je
velmi důležité i budování důvěry mezi státy, ke kterému může docházet buď v rámci
kontrolních mechanismů a zvyšováním transparentnosti, nebo také prostřednictvím
jednostranných kroků, které demonstrují připravenost jednotlivých států k ústupkům
nutným k dosažení dohody. Tyto faktory jsou důležité zejména v době, kdy se nedaří
dosáhnout pokroku, tak jako tomu bylo v době po neúspěchu SALT II, ratifikace Smluv
TTBT a PNET či (ne)vstupu v platnost Smlouvy CTBT.
Budování vzájemné důvěry je nutné i z toho hlediska, že hlavním důvodem pro
získání jaderných zbraní je ve většině případů pocit vlastního ohrožení. S jadernými
zbraněmi se daný stát stává prakticky nenapadnutelným (jiným státem). Ne nadarmo jsou
v současnosti za nejproblémovější považovány státy, které jsou svým způsobem v izolaci
a které mají silný pocit ohrožení zvnějšku, ať už se jedná o Severní Koreu nebo Írán.
Nelze přitom očekávat, že by se tyto státy, stejně jako ostatní oficiální či neoficiální
jaderné státy byly ochotny vzdát se těchto zbraní bez recipročních kroků všech ostatních
jaderných států. Na základě těchto a dalších argumentů zmíněných v této práci je možné
konstatovat, že existuje významný kauzální vztah mezi pokrokem v jaderném
odzbrojování a snižováním napětí mezi státy, resp. prohlubováním spolupráce mezi státy
v tom smyslu, že pokrok v jaderném odzbrojování je podmíněn pokrokem ve snižování
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napětí a prohlubování spolupráce mezi státy.799 Z dialektického pohledu je tak zřejmé, že
nejdříve musí přijít mír, resp. uvolnění napětí, a až poté bude možné dosáhnout jaderného
odzbrojení.
Současná mezinárodní situace a bezpečnostní rizika z ní plynoucí kladou
v souvislosti s šířením a možným použitím jaderných zbraní kromě míru velký důraz i na
stabilitu jednotlivých států a jednotlivých regionů, ve kterých jsou jaderné zbraně,
případně jaderné technologie. Tato obava pramení z předpokladu, že stále existují státy a
především nestátní aktéři, kteří mají zájem získat jaderné zbraně. V této souvislosti se po
rozpadu Sovětského svazu mluvilo především o bezpečnosti jaderných zbraní a
jaderných zařízení na jeho území. Konkrétním incidentům se však nevyhnuly ani další
země, např. Jižní Afrika800, a v poslední době lze pozorovat zvýšené riziko vzhledem
k nestabilitě pákistánského režimu. Případné krádeže jaderných zbraní, jejich nosičů či
materiálu použitelného při jejich výrobě by mohly výrazně zvýšit riziko jejich použití.
Zejména v rukou nestátních aktérů (teroristů) totiž jaderné zbraně přestávají mít úlohu
čistě zastrašovací a mohou být použity jako útočné zbraně. Nestátní aktéři se totiž
vzhledem ke svému asymetrickému postavení nemusí obávat jaderné odvety napadeného
státu801.
Výrazné snižování počtu jaderných zbraní, či dokonce jejich případné vzdání se
ze strany některých států by bylo nutné posuzovat rovněž v kontextu ostatních zbraní
hromadného ničení a také konvenčních zbraní. Jasným důkazem tohoto je postavení
Izraele v souvislosti se situací na Blízkém a Středním Východě, kde čelí nejen výrazné
konvenční převaze, ale i existenci chemických a biologických zbraní v rukou jeho rivalů.
Obdobný je i případ Pákistánu, který vlastnictvím jaderných zbraní kromě
velmocenských ambic kompenzuje i výraznou převahu Indie v konvenční oblasti. Lze tak
konstatovat, že dokud bude třeba odstrašujícího efektu, bude třeba rovněž jaderných
zbraní, a to i v době relativně stabilní mezinárodně-politické situace a mírových či
normalizovaných vztahů mezi státy. Dosažení opravdu výraznějšího pokroku v jaderném
799

Na obdobném principu bylo počátkem 50. let 20. století konec konců založeno i Evropské společenství
uhlí a oceli, předchůdce dnešní Evropské unie.
800
Bunn, M.: Securing the Bomb 2008, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard
Unicversity, Nuctear Threat Initiative NTI, November 2008, www.nti.org/securingthebomb
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Dean, J.: Coping with the Possibility of Terrorist Use of WMD, Weapons of Mass Destruction
Commission, Working paper no. 15, June 2004
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odzbrojování tak zůstává během na dlouhou trať, přičemž mezinárodní mír a stabilita
mohou svým způsobem působit v tomto procesu jako katalyzátory.

C.1.4 Možnost dosažení světa bez jaderných zbraní a jeho možné
implikace
Snaha o dosažení kompletního jaderného odzbrojení je postavena na předpokladu,
že tento krok povede ke zvýšení mezinárodní bezpečnosti a dosažení mezinárodního
míru. Nejen z výše uvedeného je přitom zřejmé, že by se muselo jednat o proces
postupný, od pokračujícího výrazného snižování počtu existujících jaderných zbraní přes
vytvoření oficiálního jaderného kartelu, který by si ponechal omezený jaderný arzenál, až
ke konečné likvidaci i tohoto arzenálu ve chvíli, kdy by to mezinárodně-politická situace
a vzájemná důvěra mezi státy dovolovala802.
V této souvislosti je však třeba rozlišovat dvě věci. První z nich je (velmi)
výrazné snížení počtu jaderných zbraní, včetně možného vzdání se jaderných zbraní ze
strany některých států (tedy fakticky první dva zmíněné kroky), a druhou pak kompletní
odstranění všech jaderných zbraní a rovněž jejich nosičů a likvidace veškerého štěpného
materiálu použitelného při jejich výrobě (tedy dosažení kroku třetího). Rozdíl mezi
těmito dvěma cíli, ať už jich bude dosaženo jakkoli, spočívá v odstrašujícím efektu
omezených a přísně střežených jaderných arzenálů. Velmi výrazná redukce jaderných
arzenálů včetně nosičů a štěpného materiálu může prakticky eliminovat riziko
neoprávněného použití existujících jaderných zbraní, stejně tak jako jejich kompletní
odstranění. Ani úplná likvidace všech jaderných zbraní však nemůže odstranit riziko, že
se některému státu, popřípadě nestátnímu aktéru, podaří tyto zbraně znovu vyrobit. Bez
odpovídající protiváhy v rámci mezinárodního společenství, např. v podobě omezeného
jaderného arzenálu pod striktní mezinárodní kontrolou, by tak mohlo dojít k vychýlení
rovnováhy a daný stát by mohl být v pokušení jaderné zbraně použít bez obav
z odvety803.

802

Sauer, T.: Nuclear Arms Control, Nuclear Deterrence in the Post-Cold War Period, London, New York,
Macmillan Press, 1998.
803
Viz např. argumentace v článku Rojčík, O.: Je svět bez jaderných zbraní uskutečnitelná představa?,
GlobalPolitics, Březen 2004.
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V souvislosti s postojem k poslednímu zmiňovanému argumentu vykrystalizovaly
po skončení studené války v zásadě dva myšlenkové proudy. První z nich prosazuje
úplnou likvidaci všech jaderných zbraní, druhý pak "pouze" výrazné snižování počtu
jaderných zbraní a zachování omezených jaderných sil. Svým způsobem se jedná
o vykrystalizování postojů zastánců "odzbrojení" a zastánců "kontroly zbrojení"
zmíněných v úvodu této práce.804 Hlavním argumentem zastánců omezených jaderných
sil je právě argument nutnosti zachování odstrašujícího efektu těchto zbraní vůči státům,
které by porušovaly své závazky a pokusily se vlastnictvím jaderných zbraní získat
strategickou výhodu805. Ve chvíli, kdy na světě existuje byť velmi omezený jaderný
arzenál, nelze získání jaderných zbraní dalším státem považovat za výrazné vychýlení
rovnováhy, protože lze předpokládat, že by se ostatní státy proti tomuto státu spojily.806
Myšlenka kompletního vzdání se jaderných zbraní, jak ji prosazuje zejména
IAEA a další mezinárodní a nevládní organizace, by z tohoto pohledu mohla být nejen
nezodpovědná, ale dokonce nebezpečná, přičemž argumentace je v tomto směru
postavena na prostém faktu, že jaderné zbraně nelze "odvynalézt" a jejich prvním
sestrojením byla otevřena příslovečná Pandořina skříňka. Z vojensko-strategického a
bezpečnostního pohledu jednotlivých (jaderných) států lze navíc úplné odstranění
jaderných zbraní považovat i přes určité proklamace za myšlenku utopickou i v poměrně
dlouhém období807. Výrazné omezení jaderných arzenálů lze naproti tomu považovat za
myšlenku poměrně reálnou, resp. realistickou. Je přitom zřejmé, že úplnému ostranění
jaderných zbraní by nejdříve muselo předcházet další výrazné uvolnění v mezinárodních
vztazích a předchozí výrazné omezení jaderných arzenálů by samozřejmě bylo rovněž
podmínkou nutnou k tomuto kroku. Ani tyto kroky by však nemusely stačit, přičemž
dalšími podmínkami, resp. faktory důležitými pro úplné jaderné odzbrojení by mohly být
804

Viz kapitola A.5 této práce.
Krepon, M.: Needed: a Comprehensive Framework for Eliminating WMD, Weapons of Mass
Destruction Commission, Working paper no. 13, September 2004.
806
Jak to ostatně předpokládal již Philip Noel-Baker ve své řeči k udělení Nobelovy ceny míru, viz. NoelBaker,
P.,
Peace
and
the
arms
race,
Nobel
Lecture,
December
11,
1959:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1959/noelbakerlecture.html#not28. Viz rovněž také
Freedman, L.: Nuclear Disarmament: The Need for a New Theory, Perspectives, The Lowy Institute for
International Policy, March 2009
807
Medalia, J.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Issues and Arguments, CRS Report for
Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, Updates March
12, 2008.
805
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reforma Rady bezpečnosti OSN, resp. celé OSN, včetně možného prosazení některých
nadstátních prvků do činnosti této organizace, a dále pak zásadní reforma režimu NPT,
resp. přijetí "nové smlouvy NPT", která by vytvořila nový univerzální odzbrojovací
rámec.
Jak už bylo uvedeno výše, je k jakémukoli pokračování odzbrojovacích snah
důležitá vzájemná důvěra jednotlivých států a jejich dobré vzájemné vztahy. Je však
nezbytné mít na paměti, že samotný proces odzbrojování takovéto vztahy nebuduje808 a
že naopak, jak ukazuje tato práce, zlepšování těchto vztahů je katalyzátorem
odzbrojování. Při neexistenci jaderných zbraní (a jejich odstrašujícího efektu) mohou mít
některé státy, pokud dojde k eskalaci napětí, navíc paradoxně větší motivaci ke
konfrontačnímu jednání či k vyzbrojování (ať už jadernému či konvenčnímu).
Vzájemnou důvěru mezi jednotlivými státy, pokud by nevycházela ze zájmů samotných
těchto států, by navíc bylo možné udržovat pouze prostřednictvím opatření, která by
výrazně limitovala suverenitu kontrolovaných států a byla by velmi lehce zneužitelná. Již
tento samotný fakt by ve světě bez jaderných zbraní působil destabilizačním
způsobem809.
Nejen z výše uvedeného je zřejmé, že další výrazné snižování počtu jaderných
zbraní, stejně jako úplný zákaz zkoušek jaderných zbraní, další nešíření jaderných zbraní,
vytváření zón bez jaderných zbraní i úprava problematiky nosičů a štěpného materiálu je
více než žádoucí. Cílem, kterého se mezinárodní společenství snaží těmito snahami
dosáhnout, by mělo být zvýšení mezinárodní bezpečnosti a stability a dosažení míru.
Vzhledem k tomu se však alespoň v současné době (a v dohledné budoucnosti) jeví jako
schůdnější varianta k dosažení tohoto cíle cesta "pouhého" výrazného omezení jaderných
arzenálů, spíše než cesta úplné likvidace všech jaderných zbraní. Vývoj ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu spojený s klesající rolí jaderných zbraní v bezpečnostněpolitických a vojensko-strategických úvahách jednotlivých států však může způsobit, že
cestou k dosažení větší stability bude úplné odstranění a kompletní zákaz výroby či
držení jaderných zbraní. Do tohoto stavu se ovšem mezinárodní společenství do roku
2009 ještě nedostalo.

808

Rojčík, O.: Je svět bez jaderných zbraní uskutečnitelná představa?, GlobalPolitics, Březen 2004.
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C.2 Otevřené otázky a oblasti možného dalšího
bádání
Předkládaná práce poměrně komplexně zpracovává problematiku kontroly
jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení v rámci čtyř hlavních pilířů definovaných
v úvodu práce, tedy v oblastech zákazu jaderných zkoušek, nešíření jaderných zbraní,
vytváření zón bez jaderných zbraní a snižování počtu jaderných zbraní. Kromě toho se
práce věnuje i některým průřezovým oblastem, zejména otázkám verifikace, a v závěru
dále hodnotí pokrok dosažený v oblasti kontroly jaderného zbrojení a jaderného
odzbrojení obecně. Přesto však zůstávají některé otevřené otázky, resp. oblasti, na které
by bylo možno se zaměřit hlouběji, případně které v rámci předkládané práce nebyly
akcentovány vůbec či jen velmi okrajově.
S tím souvisí i možné využití zpracovaného textu v praxi, které může být
v zásadě několikeré. Především může sloužit jako východisko pro další bádání
v jednotlivých specifických oblastech, z nichž některé jsou zmíněny níže. Předkládaná
práce může rovněž sloužit jako doplňkový podklad ke studiu problematiky kontroly
jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení, protože představuje poměrně ucelené
zpracování dané problematiky v českém jazyce.

C.2.1 Otevřené otázky nastíněné v této práci a jejich možné
rozpracování
Předkládaná práce samozřejmě vzhledem ke svému rozsahu nemůže zpracovat
danou problematiku naprosto vyčerpávajícím způsobem. Zůstávají proto některé
otevřené otázky, které se mohou stát tématem dalšího bádání a pro které může
předkládaná práce sloužit jako výchozí bod. Je zřejmé, že v rámci všech čtyř výše
zmíněných pilířů kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení, tedy zákazu
zkoušek jaderných zbraní, bránění šíření jaderných zbraní, vytváření zón bez jaderných
zbraní a snižování počtu jaderných zbraní, by bylo možné zpracovat samostatnou práci

809

Viz např. Glaser, Ch.: The Flawed Case for Nuclear Disarmament, Survival, Vol. 40, No. 1, spring
1998.
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obdobného rozsahu, jaký má práce předkládaná. To platí zejména o posledním
zmiňovaném pilíři, na který je v této práci kladen poněkud menší důraz.
V rámci studia problematiky jaderných zbraní a kontroly jaderného zbrojení a
jaderného odzbrojení je rovněž třeba připomenout fakt, že v drtivé většině případů je
možné využít pouze veřejně dostupné informace. Detailních informací, zejména
vojensko-strategického, resp. bezpečnostního charakteru je v této oblasti velmi málo, což
se týká i informací ohledně právě probíhajících jednání na diplomatické úrovni. Existuje
nicméně řada oblastí, které mohou sloužit jako oblasti dalšího bádání a v nichž je využití
veřejně dostupných informací dostatečné. Mezi tyto oblasti lze zařadit např.810:
• Studii,

která by mapovala otázky verifikace,

transparentnosti a dalších

bezpečnostních a kontrolních mechanismů a jejich vztah jakožto nástrojů, které by
měly přispívat k dosahování cílů multilaterálních smluv o kontrole jaderného
zbrojení a o jaderném odzbrojení.
• Analýzu dopadu zvyšování počtu států vlastnících jaderné zbraně na mezinárodní
vztahy a mezinárodní bezpečnost, tzv. "scénáře pro druhý nukleární věk"811. V této
souvislosti by bylo velmi zajímavé analyzovat motivaci a strategické záměry
jednotlivých států, které budou patrně velmi odlišné od těch, které existovaly v době
studené války.
• Prozkoumání možností pro regionální aktivity v rámci kontroly jaderného zbrojení a
jaderného odzbrojení, které jsou nad rámec klasických zón bez jaderných zbraní
(např. zóny bez zbraní hromadného ničení, případně zóny bez jaderných zbraní
"druhé generace" zahrnující odzbrojovací prvky).
• Analýzu možností reformy existujícího režimu nešíření jaderných zbraní, včetně
možnosti odstranění některých nedostatků a celkového posílení kontrolních a
verifikačních mechanismů a role IAEA a jejího Dodatkového protokolu.
• Analýzu situace v jednotlivých regionech, které jsou z hlediska jaderných zbraní
považovány za problematické, např. díky existenci neoficiálních jaderných států či

810

Viz také některé oblasti uvedené v rámci Review of Recent Literature on WMD Arms Control,
Disarmament and Non-Proliferation, Stockholm International Peace Research Intitute (SIPRI), Weapons of
Mass Destruction Commission, Working paper no. 1, May 2004.
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snaze některých států tyto zbraně získat. V úvahu přitom přicházejí zejména region
jižní Asie (Indie, Pákistán), region Blízkého a Středního Východu (Izrael, Írán) či
Korejský poloostrov a přilehlé oblasti (především KLDR).

C.2.2 Oblasti dalšího bádání, které nebyly v této práci primárně
sledovány
Jak bylo již naznačeno v úvodu práce, nejsou v jejím rámci úmyslně akcentována
některá témata, která by si jistě zasloužila větší pozornost. Tento fakt však zároveň
otevírá možnosti pro další bádání a případně rozšíření práce právě v těchto oblastech. Jak
už bylo naznačeno, předkládaná práce se věnuje pouze okrajově tématům snižování
počtu jaderných zbraní, kde obsahuje pouze shrnutí existujících smluv, a dále pak
otázkám proliferace raket, resp. nosičů jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného
ničení, a rovněž otázkám kontroly, resp. zákazu produkce štěpného materiálu
použitelného pro vojenské účely. Prakticky vůbec se pak předkládaná práce nevěnuje
otázkám kontroly exportu, resp. obchodu s jadernými technologiemi a opatřením
v některých dalších oblastech.
V oblasti snižování počtu, resp. ničivé síly jaderných zbraní by zcela jistě bylo
možné jít více do hloubky při analýze existujících smluv, především pak Smlouvy SORT
a jejím mezinárodně-politickým a vojensko-strategickým konsekvencím. Zajímavá by
mohla být i studie dopadu vypršení Smlouvy START I, resp. hloubková analýza
implikací odstoupení USA od Smlouvy ABM a nevstoupení v platnost Smlouvy START
II. Do budoucna by mohla být rovněž velmi zajímavá studie na téma možné smlouvy
navazující na START I resp. SORT, o níž by jednání měla být zahájena již v roce 2009.
V oblasti kontroly proliferace raket a dalších nosičů jaderných zbraní by bylo
možno uvažovat o studii zabývající se výhodami a nevýhodami jednotlivých existujících
režimů, které by měly sloužit k omezení šíření těchto nosičů (např. MTCR, HCOC, PSI
atp.). Neméně přínosné by pak mohlo být zaměření se na motivaci států získávat,
případně vyvíjet tyto nosiče a na vytvoření režimu, který by tomuto jevu bránil a

811
Review of Recent Literature on WMD Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation, Stockholm
International Peace Research Intitute (SIPRI), Weapons of Mass Destruction Commission, Working paper
no. 1, May 2004.
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zavazoval státy odstoupit od jejich programů vývoje balistických raket, resp. střel s
plochou dráhou letu, podobně jako to v případě jaderných zbraní činí Smlouva NPT.
V oblasti kontroly, resp. zákazu produkce štěpného materiálu pro vojenské účely
by zcela jistě bylo přínosné hlubší zpracování snah o uzavření závazné smlouvy v této
oblasti a jeho případné dopady na šíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení jako
takové. Větší pozornost by mohla být věnována rovněž duálním technologiím a jejich
možnému zneužití k výrobě jaderných zbraní, resp. výrobě štěpného materiálu.
V oblasti kontroly exportu by bylo možné uvažovat o možnosti posílení kontrol
v oblasti zmíněných duálních technologií či dalších citlivých položek, resp. vytvoření
univerzálního režimu, který by umožňoval důsledný dohled a verifikaci přijatých
opatření. Výchozím bodem pro případnou hloubkovou analýzu by mohla být analýza
fungování tohoto režimu v případě Evropské unie. Zajímavým tématem by mohlo být i
studium ekonomických dopadů kontroly exportu na dovážející země, případně
omezování, resp. zpřísňování využívání jaderné energie v některých (potenciálně
problematických) státech. V této souvislosti by rovněž mohla být prozkoumána možnost
existence a fungování černého trhu s jaderným materiálem a technologiemi.
Mimo tyto zmíněné oblasti by se případný výzkum mohl zaměřit i na situaci
v jednotlivých státech, resp. z pohledu jednotlivých států. Z mezinárodněpolitického,
resp. vojensko-strategického a bezpečnostního hlediska by bylo jistě možné analyzovat
aktuální situaci z pohledu Spojených států, např. v souvislosti se změnou administrativy
v roce 2009 či v souvislosti s bojem proti terorismu, z pohledu Ruska a případně Číny,
v souvislosti s plánovanou výstavbou amerického protiraketového štítu, z pohledu Íránu a
Severní Koreje v souvislosti se současným tlakem mezinárodního společenství na tyto
dvě země, z pohledu Indie a Pákistánu v souvislosti se situací v regionu jižní Asie a
z pohledu Izraele v souvislosti s vývojem blízkovýchodního konfliktu. Samostatně
analyzovat by samozřejmě bylo možné i činnost nestátních aktérů v souvislosti
s jadernými zbraněmi.
Dalšími samostatnými oblastmi bádání by mohly být otázky verifikace a s nimi
spojená reforma institucí a organizací v mezinárodním společenství, které mají kontrolu
dodržování mezinárodních smluv o kontrole zbrojení a odzbrojení na starosti. Relativně
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samostatnými okruhy by konečně mohla být i fyzická ochrana jaderného materiálu a
jaderných zařízení včetně souvisejících otázek.

C.2.3 Nejnovější události a výzkum v oblasti nastínění,
prognózování a sledování možného budoucího vývoje
Počátek 21. století se dlouho zdál být z hlediska jaderných zbraní, kontroly
jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení poměrně nezajímavým obdobím, ve kterém
navíc převažovaly negativní tendence a docházelo k odklonu od úspěchů dosažených
v rámci těchto snah na poli mezinárodního společenství. Již v souvislosti s blížícími se
prezidentskými volbami v USA se však spekulovalo o možné zásadní změně americké
politiky v této oblasti směrem k méně konfrontačnímu a více smířlivému pojetí. Tato
změna po vítězství Baracka Obamy počátkem roku 2009 skutečně nastala. Jejím
symbolem může být například dubnový projev prezidenta Obamy v Praze, ve kterém
představil svou vizi světa bez jaderných zbraní. Paradoxně v ten samý den provedla
Severní Korea (neúspěšný) test balistické rakety dlouhého doletu.
Celkově jsou za hlavní oblasti (potenciálních) problémů s jadernými zbraněmi
v posledních letech považována rizika pramenící ze severokorejského a íránského
jaderného programu. Tato rizika se v průběhu roku 2009 ještě stupňují, a to i přes
zmiňovaný smířlivější a otevřenější postoj Spojených států a celého mezinárodního
společenství. Následující měsíce proto mohou být z hlediska pokroku v kontrole
jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení velmi zajímavé, mimo jiné vzhledem
k možnému pokroku v ratifikaci Smlouvy CTBT a avizovaným jednáním o nové
odzbrojovací smlouvě, která by měla nahradit Smlouvu START I, jež koncem roku 2009
vyprší, a případně Smlouvu SORT. Vzhledem k aktuálnosti těchto témat a nemožnosti je
plně zapracovat do předkládané práce existuje i zde prostor pro její případné rozšíření ve
smyslu analýzy či prognózování možného budoucího vývoje.
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D.1 Abstract
Nuclear arms regulation and control and nuclear disarmament
Nuclear weapons are the most destructive and dangerous weapons that have been
invented and acquired by mankind and their use in a global war would with high
probability lead not only to total annihilation of the enemy but also to destruction of the
whole civilization on the Earth. The power of these weapons was first demonstrated in
Hiroshima and Nagasaki in 1945 and since then states have produced and tested bombs
that were more than thousand times stronger. Deadly arsenals of nuclear weapons that
still exist make the importance of nuclear disarmament very high. Therefore, step-by-step
(progress towards) nuclear disarmament should not only contribute to the international
peace and security but it also should (in the long term) contribute to the general and
complete disarmament.

Aim of the dissertation
Nuclear disarmament is a relatively broad topic that can be further divided into
four main areas – (1) limitation and reduction of nuclear weapons and their destructive
power, (2) ban on nuclear weapons testing, (3) non-proliferation of nuclear weapons and
(4) establishing of nuclear-weapon-free zones. The first mentioned topic is sometimes
understood as the nuclear arms control and disarmament in narrow sense. Together with
the other three topics, they constitute the four main pillars of a broader definition of
nuclear arms control and disarmament. This dissertation addresses the topic of nuclear
disarmament from this broader perspective. It analyzes the efforts and the successes as
well as failures and drawbacks in the field of these four pillars from 1945 to the
beginning of 2009. The main goal is to describe the relevance of this effort for current
and future development and for the possibility of reaching the world free of nuclear
weapons.
Breadth of the topic of nuclear arms control and disarmament and the existence of
the four pillars, each of which has different history and different tools and methods,
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makes this topic very complex and non-homogeneous. In the course of the research and
study, it was necessary to address these topics differently, especially with respect to the
different status of these pillars and to their legal framework and also with respect to the
situation in the international relations. Due to my previous research (conducted during
my previous studies), which focused on the narrow definition of the nuclear arms control
and disarmament, this doctoral thesis focuses mainly on the three remaining pillars of the
broader understanding of this field. The three mentioned pillars are analyzed in detail
whereas within the fourth field, only major aspects that complete the full mosaic of the
broader topic are stressed. Besides this pillar-by-pillar research and analysis, the
dissertation also addresses the topic of organizational framework of nuclear arms control
and disarmament in the international relations and the role of verification and compliance
with respect to the treaties concerning nuclear weapons.
Considering the scope of this dissertation, it is clear that it cannot contain
exhaustive elaboration of all the aspects and it is also not the aim to do so. The
dissertation rather aims at providing comprehensive picture of the topic as a whole and
focuses on most relevant facts from the point of view of international relations,
international law and politics and military strategy without putting extensive weight on
describing technical and organizational/procedural issues. Therefore, the limitations of
this dissertation are clear and they can serve as a starting point for further research as the
dissertation itself suggests in its conclusions.

Structure of the dissertation
In terms of structure, the dissertation consists of four main parts. The introductory
part (A.) provides introduction and starting point to the whole dissertation and the
theoretical foundations for the research in the main part. The main part (B.) is divided
into six chapters that focus on different aspects of the nuclear arms control and
disarmament. These chapter are (1) The role of the UN and other international
organizations in the process of nuclear arms control and nuclear disarmament, (2)
Nuclear arms test bans, (3) Non-proliferation of nuclear weapons, (4) Establishing of
nuclear-weapon-free zones, (5) Limitation and reduction of nuclear weapons and related
topics, and last but not least (6) Verification and compliance mechanisms. Concluding
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part (C.) summarizes the main points of the research and analyses and outlines the areas
for possible future research. Supplementary part (D.) provides the overview of the
literature and references and lists the abbreviations used in this dissertation.
The introductory part (A.) opens with short introduction to the field of nuclear
arms control and disarmament, clearly states the aims of the research and analyses and
outlines the structure of the whole paper. It also provides definitions of the main terms
used in the dissertation and short history of nuclear weapons as well as nuclear arms
control and disarmament. It focuses above all on the role of nuclear weapons during the
Cold war and compares it with the situation after the end of bipolarity. This chapter also
provides the overview of the existing literature on the individual topics and sub-topics
and the cornerstones of research conducted in this field.
In the main part, the first chapter (B.1) deals with the role of the United Nations
and other international organizations in the process of nuclear arms control and nuclear
disarmament and with its history. Due to the importance that the UN play in the
international relations, understanding of this role is key for the following chapters. Also
the role of the International Atomic Energy Agency (IAEA) is described in detail as this
organization should primarily guarantee peaceful use of nuclear energy and contribute in
this way to non-proliferation of nuclear weapons.
Chapter B.2 focuses on the attempts to ban testing of nuclear weapons and starts
with the understanding of the role of the testing during the Cold war. In the next steps, it
analyzes all the major treaties in this field starting with the Partial Test-Ban Treaty (a.k.a.
Limited Test-Ban Treaty) from 1963 banning the nuclear tests in the atmosphere, in the
outer pace and under water and follows with the Threshold Test-Ban Treaty and Peaceful
Nuclear Explosions Treaty from the 1970s. However, the main focus stays with the
Comprehensive Test-Ban Treaty from 1996 and the issues that caused the fact that it has
not entered into force as of early 2009.
Chapter B.3 deals with non-proliferation of nuclear weapons, namely with the
Nuclear Non-Proliferation Treaty from of 1968 that constitutes one of the main pillars of
the efforts for nuclear arms control and nuclear disarmament. The chapter opens with the
history of proliferation of the nuclear weapons and the negotiations on the Treaty and its
history since its entry into force in 1970. Lot of emphasis is put on the contribution of the
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Treaty to the efforts in the field of nuclear arms control and nuclear disarmament as well
as to its problematic parts that belong to the most interesting areas of the whole broad
topic.
The establishing of nuclear-weapon-free zones that is dealt with in chapter B.4 to
certain extent complements the analysis of non-proliferation efforts as it de facto
represents bottom-up approach to non-proliferation. The chapter includes short history
and development of the individual zones as well as an analysis of their common
characteristics. Besides the existing zones, the research also includes the possibilities of
establishing additional nuclear-weapon-free zones and summarizes their importance in
the overall effort for nuclear arms control and nuclear disarmament.
Limitation and reduction of nuclear weapons and related topics analyzed in
chapter B.5 complement the tree main topics with three other ones that complete the
mosaic and enable understanding of the broad perspectives of nuclear arms control and
disarmament. These three "additional" topics are (1) summarization of the bilateral
treaties between the Soviet Union (Russia) and the United States on nuclear arms control
and disarmament, (2) limitation to proliferation of missiles and other potential carriers of
nuclear weapons and (3) the efforts to limit production of fissile material for military
purposes.
Chapter B.6 that deals with the issues of verification and compliance of the
treaties adopts different approach than the previous chapters and it goes across the topics
(pillars). Verification and compliance are extremely important with respect of the
sustainability of the efforts for nuclear arms control and disarmament and also with
respect to the link to the international law and security. After the precise definition of the
concept, the existing verification and compliance mechanisms and their strengths and
weaknesses are compared and possibilities for their strengthening are outlined.
Concluding part C. opens with summarization of the key points of the main part
and these points are complemented by the comparison of crucial successes and failures
and the overall assessment of the progress towards the complete nuclear disarmament.
Besides this topic, also the causal relation between peace and nuclear disarmament is
analyzed as well as the possibility of achieving the world free of nuclear weapons and its
possible implications. Second part of the chapter lists the open questions and issues that
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are connected with nuclear arms control and nuclear disarmament but were (for different
reasons) not included in this dissertation and outlines areas for further research.

Nuclear disarmament, nuclear weapons and their role in the past and at present
In order to fully understand the topic and to be able to address the main issues, it
is important to define the key terms precisely. Therefore, the definitions of nuclear arms
control and disarmament are provided, including the variances that exist in the literature
and the links that exist between these two topics. Besides these underlying definitions,
key terms regarding nuclear weapons and the efforts aimed at their limitation and
reduction are described and placed in the broad context of nuclear arms control and
disarmament.
It is also important to understand the role the nuclear weapons played since 1945
in order to comprehend the true challenges the efforts for nuclear arms control and
disarmament are facing at present. Nuclear weapons have always been understood as "the
weapons of last resort" or the "ultimate weapons" and their primary role was deterrence.
Nuclear weapons tests as well as their only usage in combat in 1945 were generally
regarded as demonstrations of power. States that acquired nuclear weapons became
virtually "unattackable" as they could use their nuclear arsenals to retaliation and
annihilation of the enemy. Therefore more and more states aimed at acquiring these
weapons. On the other hand, growing number of states with nuclear weapons would
mean increasing danger of using these weapons either consciously or by mistake or
accident. And this is where the efforts for nuclear arms control and disarmament started.
Initial attempts to fully ban and eliminate these weapons in the late 1940s as well
as many other initiatives were doomed to fail due to the Cold war and deeply rooted
bipolarity. The negotiations that led to the treaties concluded in this era were usually
extremely complicated. But despite this fact both superpowers and the international
community succeeded in these negotiations in case of Limited Test-Ban Treaty, Nuclear
Non-Proliferation Treaty and a series of bilateral nuclear arms control and disarmament
treaties.
With the end of the Cold war, the role of the nuclear weapons changed
significantly. The risk of nuclear confrontation between the former superpowers
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practically vanished, but some risks remained, mainly the risk of limited nuclear conflict
between regional powers and risk connected with "rogue" states and terrorist groups.
There has been significant progress in non-proliferation of nuclear weapons and many
states have renounced nuclear weapons. On the other hand, there are some states and
non-state actors that still want to acquire nuclear weapons either in order to use them or
in order to build or increase their deterrent potential.

Summary of main implications and open issues
The dissertation concludes with the main points of the research and analyses in
the above mentioned four pillars and also assesses the status of the efforts for nuclear
arms control and nuclear disarmament in its whole history. However, the overall picture
is a mixture of successes and failures and suggests that the only way to reach nuclear
disarmament in a long way through step-by-step process that would also lead to reaching
higher level of world peace and stability. However, even the idea of the world without
nuclear weapons has its drawbacks as the dissertation tries to show. Especially with
respect to change in the US administration in the early 2009 and its approach to nuclear
disarmament, there also still remain many unanswered questions that are left for further
research.
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D.3 Glosář a seznam zkratek:
ABACC

Argentine-Brazilian Agency for
Accounting and Control of
Nuclear Materials

Argentinsko-brazilská agentura
pro kontrolu a dohled nad
jaderným materiálem

ABM
ABM
Treaty

Anti-Ballistic Missile
Anti-Ballistic Missile Treaty

AEC

Atomic Energy Commission

Protiraketová obrana
Smlouva o omezení systémů
protirakotové obrany (USASSSR)
Komise pro atomovou energii
(při OSN)

BMD

Ballistic Missile Defence

CANWFZ

Central Asian NWFZ

CBM
CD

Confidence-Building Measure
Conference on Disarmament
(UN)
Continuous Reflectometry for
Radius vs Time Experiments

CORRTEX

Protiraketová obrana (viz
ABM)
Zóna bez jaderných zbraní ve
střední Asii (založená
Smlouvou ze Semipalatinsku)
Opatření na zvyšování důvěry
Konference (OSN) o odzbrojení
Měřící systém používaný pro
sledování podzemních
jaderných testů a verifikaci
Smlouvy TTBT a později i
CTBT
Smlouva o úplném zákazu
jaderných zkoušek

CTBT

Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty

CTBTO

Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization

Organizace pro úplný zákaz
jaderných zkoušek (dohlíží na
plnění smlouvy CTBT)

CTR

Cooperative Threat Reduction
(Nunn–Lugar)

Iniciativa ze strany Spojených
států, která měla poskytnou
asistenci Sovětskému svazu při
redukci jaderných arzenálů v
souladu s podepsanými
odzbrojovacími smlouvami

DG
EIF

Director General (CTBTO)
Entry into Force

Generální ředitel (CTBTO)
Vstup v platnost (smlouvy)
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ENDC

(UN) Eighteen-Nation
Disarmament Commission

Komise osmnácti národů pro
odzbrojení (při OSN)

FMCT

Fissile Materials Cut-Off Treaty

GTRI

Global Threat Reduction
Initiative

Smlouva o zákazu výroby
štěpného materiálu pro vojenské
účely
Iniciativa George W. Bushe za
účelem boje za větší kontroli
jaderného materiálu ve světě

HCOC

Hague Code of Conduct

Haagský kodex chování (v
souvislosti s proliferací nocičů
zbraní hromadného ničení)

HEU

Highly Enriched Uranium

Vysove obohacený uran (štěpný
materiál použitelný v jaderných
zbraních)

IAEA

International Atomic Energy
Agency

Mezinárodní agentura pro
atomovou energii

ICBM

Intercontinental Ballistic
Missile
International Data Center

Mezikontinenátné balistická
raketa
Mezinárocní datové centrum
(součást verifikačního
mechanismu Smlouvy CTBT)

IMS

International Monitoring
System of the CTBTO

Mezinárocní monitorovací
systém (součást verifikačního
mechanismu Smlouvy CTBT)

INF

Intermediate-Range Nuclear
Forces

Jaderné zbraně středního
dosahu, resp. doletu

INF

Intermediate-Range Nuclear
Forces (Treaty)

IRBM
JVE

Intermediate-Range Ballistic
Missile
Joint Verification Experiment

Smlouva o likvidaci raket
středního a kratšího doletu
(USA-SSSR)
Balistická raketa středního
doletu
Společný verifikační
experiment (spojený s verifikací
Smlouvy TTBT)

kT

kiloton

LEU

Low-Enriched Uranium

LTBT
MAD

Limited Test Ban Treaty
Mutually Assured Destruction

IDC
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kilotuna, ekvivalent 1000 tun
TNT
Nízko obohacený uran
(používaný jako palivo v
jaderných reaktorech)
Viz PTBT
Koncept vzájemně zaručeného
zničení
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MENWFZ

Middle Eastern NWFZ

Zóna bez jaderných zbraní na
Středním Východě (uvažovaná)

MIRV

Multiple Independently
Targetable Re-Entry Vehicle

Vícečetné nezávisle na sobě
naváděné jaderné hlavice

MIRVed

Missiles with Multiple
Independently Targetable ReEntry Vehicles

Rakety vybavené vícečetnými
nezávisle na sobě naváděnými
jadernými hlavicemi

MLF

Multilateral Nuclear Force
(Europe, 1961)

Vícestranné jaderné síly
(systém sdílení jaderných zbraní
v rímci NATO)

MTCR

Missile Technology Control
Regime

Kontrolní režim raketových
technologií (proliferace raket)

NFZ
NNWS

Nuclear-Free Zone
Non-Nuclear Weapons State

NPT

Treaty on the Nonproliferation
of Nuclear Weapons, Nuclear
Non-Proliferation Treaty

Bezjaderná zóna
Nejaderný stát (dle Smlouvy
NPT)
Smlouva o nešíření jaderných
zbraní

NSA

Negative Security Assurance

Záruky poskytované jadernými
státy členským státům zón bez
jaderných zbraní

NTM

National Technical Means

Národní technické prostředky
(sloužící k verifikaci smluv)

NWFZ
NWS
OSCC

Nuclear-Weapon-Free Zone
Nuclear Weapons State
Open Skies Consultative
Commission

Zóna bez jaderných zbraní
Jaderný stát (dle Smlouvy NPT)
Poradní komise při Smlouvě o
otevřeném nebi

OSI

On-Site Inspection

Inspekce na místě (verifikační
mechanismus)

P5

Five permanent members of the
United Nations Security
Council

PNE

Peaceful Nuclear Explosion

PNET

Peaceful Nuclear Explosions
Treaty

Pět stálých členů Rady
bezpečnosti OSN (a zároveň pět
oficiálních jaderných států dle
Smlouvy NPT)
Jadená exploze pro mírové
účely
Smlouva o využití podzemních
jaderných výbuchů pro mírové
účely (USA-SSSR)

PPCM

Portal Perimeter Continuous
Monitoring
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mechanismů)

PrepCom
PSI

Preparatory Committee of the
NPT
Proliferation Security Initiative

Přípravný výbor (při Smlouvě
NPT)
Iniciativa Spojených států s
cílem zabránit transferu
jaderných technologií, tzv.
krakovská iniciativa
Smlouva o částečném zákazu
jaderných zkoušek, zn8m8 tak0
jako Smlouva o zákazu
jaderných zkoušek v atmosféře,
ve vesmíru a pod vodou, rovněž
známá jako LTBT
Smlouvy o omezení
strategických jaderných zbraní
(USA-SSSR)
Strategická obranná iniciativa
("Hvězdné války", plánovaný
systém protiraketové obrany)

PTBT

Partial Test-Ban Treaty (Treaty
Banning Nuclear Weapon Tests
in the Atmosphere, in Outer
Space and Under Water)

SALT I, II,
(III)

Strategic Arms Limitation
Treaty (Soviet-US)

SDI

Strategic Defense Initiative
("Star Wars")

SEANWFZ

Southeast Asian NWFZ

Zóna bez jaderných zbraní v
jihovýchodní Asii (založená
Smlouvou z Bangkoku)

SLBM

Submarine-Launched Ballistic
Missile

Balistické rakety odpalované z
ponorek

SORT

Strategic Offensive Reductions
Treaty (also known as the
Moscow Treaty)

SSOD

Special Session on
Disarmament (of the UN
General Assembly)

Smlouva o omezení
strategických útočných
jaderných zbraní (USA-Rusko,
známá také jako Moskevská
smlouva)
Zpeciální zadesání OSN na
téma odzbrojení (při Valném
shromáždění OSN)

START I,
II, III

Strategic Arms Reduction
Treaties (United States and
Russia)

Smlouvy o snižování počtu
strategických jaderných zbraní
(USA-SSSR/Rusko)

SVC

Special Verification
Commission (INF Treaty)

Komise dohlížející na verifikaci
Smlouvy INF

TS

Technical Secretariat (CTBTO)

Technický sekratariát (při
CTBTO)
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TTBT

Threshold Test Ban Treaty

Smlouva mezi USA a SSSR o
omezení podzemních zkoušek
jaderných zbraní

UNDC

United Nations Disarmament
Commission

Komise OSN pro odzbrojení

UNDDA

United Nations Department for
Disarmament Affairs

Sekce OSN zabývající se
otázkami odzbrojení

UNGA

United Nations General
Assembly

Valné shromáždění OSN (VS
OSN)

UNIDIR

United Nations Institute for
Disarmament Research

Institut OSN pro výzkum v
otázkách odzbrojení

UNMOVIC

United Nations Monitoring,
Verification and Inspection
Commission

Komise pro verifikaci,
monitoring a inspekce při OSN

UNSC

United Nations Security
Council
United Nations Special
Commission on Iraq

Rada bezpečnosti OSN

Weapon(s) of Mass Destruction

Zbraně hromadného ničení
(jaderné, biologické a chemické
zbraně)

UNSCOM
WMD
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