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1. Úvod 

Konec studené války současně se vstupem do „postmoderního“ 21. století dokázal 

poměrně rychle posílit tendence lidí hledět do budoucnosti s téměř slepou důvěrou v 

tvrzení, že nejhorší války, které kdy mohly být vedeny, jsou součástí dávné a především 

neopakovatelné historie. Dnes, po více než dvaceti letech, je však na místě konstatovat, že 

tehdejší vlna naděje se v ničem nelišila od té následující po konci první a druhé světové války, 

a to hned z několika důvodů, kdy nejdůležitějším z nich je faktická nemožnost komplexně 

uchopit podstatu války, a současně tak přesně definovat její univerzální hranice.  

Zatímco pro některé teoretiky válka není ničím jiným, než odsouzeníhodným aktem 

agrese, potažmo odchylkou od přirozeného světového řádu, pro jiné představuje nutnou, 

kontinuálně se projevující katarzi napětí vznikajícího uvnitř mezinárodního společenství. 

Rozpor mezi oběma absolutními názory pak často vyvolává dojem, že válka se postupem času 

mění nebo že existuje podstatný rozdíl mezi válkou v minulosti a válkou dnes. Skutečnost je 

však taková, že válka sama o sobě není to, co se mění. Římané vedli války, aby získali otroky 

a rozšířili své panství. Španělé vybudovali impérium z touhy po zlatě a zámořských koloniích. 

Hitlerovo Německo mělo být prostřednictvím války přetvořeno na ekonomickou velmoc. 

Války se vedly, vedou a budou vést o podstatné zdroje surovin, ať už v jakékoliv podobě. 

Jedinou veličinou, která se v souvislosti s válkou mění, je její charakter. Jinými slovy, 

odpověď na otázku, jakým způsobem bude ozbrojený konflikt veden, vždy osciluje na ose 

mezi clausewitzianskou představou války jako „pokračováním politiky jinými prostředky1“, tj. 

organizovaným násilím prostým morálních či etických zásad, a specifickým právním stavem, 

limitujícím rozsah i průběh vojenských akcí s tím, že je závazně stanoveno, kdo se smí boje 

účastnit a za jakých podmínek, kdo je z boje vyřazen atd. Právní úprava, ať už v podobě 

obyčeje či mezinárodní úmluvy, pak přirozeně tíhne k rovině právní jistoty a regulace, 

nicméně je třeba si také uvědomit, že reálná situace, resp. frikční povaha války, často útočí na 

samotnou podstatu těchto pravidel, čímž jejich dopad mnohdy modifikuje. 

Nejstěžejnějším faktorem určujícím charakter války jsou pochopitelně zbraně. Zbraně, 

jakožto prostředky, kterými je válka vedena a které mají výrazný vliv na její průběh, 

rozhodují například o tom, zdali se válka povede na pevnině, na moři či ve vzduchu, popř. 

v kyber-prostoru či vesmíru, a především také o tom, jaký bude do jisté míry její výsledek. 

Když koncem 19. století spisovatel H.G. Wells zveřejnil své nejslavnější dílo Válka světů, 

kterým nepřímo poukázal na zvyšující se závislost válečných vítězství na technologickém 

                                                      
1 CLAUSEWITZ, C. O válce. 
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pokroku, masová produkce moderních zbraní byla stále nemyslitelným paradoxem 

budoucnosti. Ozbrojené konflikty, jež měly záhy následovat, však tento zdánlivý „pud 

sebezáchovy“ vyvrátily a ve jménu totální války umožnily, hlavně díky objemným investicím 

do zbrojního průmyslu, vytvářet výrazně destruktivnější, a tudíž i efektivnější bojové 

prostředky. A vývoj samozřejmě pokračuje. Nebude trvat dlouho a scénáře spoléhající na 

bezpilotní letouny, bitevní roboty, kybernetickou špionáž nebo uměle vytvořené biologické 

činitele, již nebudou výhradou propagátorů sci-fi, nýbrž každodenní realitou. 

Jak vyplývá z názvu, tato práce by se měla soustředit na problematiku zakázaných 

bojových prostředků a způsobů boje.2 Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o otázku velice 

obšírnou, jejímž předmětem je množina obsahující jak zbraně konvenční, tak zbraně 

hromadného ničení, včetně nakládání s nimi, bude okruh této práce zúžen pouze na kategorie 

zbraní chemických a biologických. Zvolila jsem tak především proto, že i přes téměř stol let 

trvající urputnou snahu omezit nakládání s chemickými a biologickými prostředky na nutné 

minimum, se zvláště v poslední době začínají čím dál tím častěji objevovat excesy, které 

poukazují na důležitost znovuotevření podrobnějších debat na toto téma. Koneckonců se stačí 

například zaměřit na konflikt v Sýrii, „nestabilně-stabilní“ situaci v Severní Koreji či výskyt 

stále se zvyšujícího počtu teroristických skupin usilujících o získání účinných „tichých“ 

zbraní, a je jasné, že jde o výkřiky, které volají po důraznějším řešení. Jak by však mělo toto 

řešení vypadat, popřípadě zdali by měla existovat komplexnější organizace s pravomocí jej 

vynucovat, zůstává objektem citlivých diskuzí a dohadů. 

Skutečností zůstává, že ačkoliv mezinárodní obyčeje a úmluvy, které byly kvůli 

chemickým a biologickým zbraním přijaty, působí na mezinárodní společenství tradiční 

silou, nejedná se pochopitelně o sílu neomezenou. V souvislosti s tím by bylo velice naivní 

si myslet, že hranice působení těchto pravidel, i když značně proměnlivé v čase, jsou 

nastavovány pouze příslušníky nedemokratických režimů či teroristických uskupení. 

Nejistota v podobě dědictví velkých konfliktů minulého století na straně jedné a „nové“ 

rozdělení světa na straně druhé, totiž již v mnoha případech poukázaly na pravdu skrývající 

se v okřídleném latinském rčení si vis pacem, para bellum3. 

Koncepčně je tato práce tvořena celkem jedenácti kapitolami, přičemž hlavní těžiště 

spočívá bezpochyby v kapitolách číslovaných čtyři až osm. Těchto pět kapitol - na rozdíl od 

kapitoly druhé tvořené výčtem základních pojmů jako jsou např. chemické zbraně, biologické 

zbraně, zbraně hromadného ničení nebo zakázané bojové prostředky, a kapitoly třetí, která se 

                                                      
2 viz. kapitola 2. 
3 „kdo chce mír, chystá válku“ 
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naopak věnuje historickému přehledu nejstarších chemických a biologických zbraní 

užívaných velice sporadicky - se zabývá stěžejními etapami souvisejícími jak s vynálezy 

moderních zbraní, tak s rodící se právní úpravou, jejíž příchod byl vzhledem k okolnostem 

nevyhnutelný. Dále je důležité zmínit, že skoro každá z předmětných kapitol se skládá z dvou 

částí. Zatímco první část se povětšinou soustřeďuje na výčet nejrozšířenějších chemických a 

biologických prostředků v příslušném období spolu s popisem nejkřiklavějších momentů 

jejich použití, část druhá se zaměřuje spíše na jejich právní rámec a regulaci. 

Otázka zahrnující chemické a biologické zbraně je zejména v dnešní době tak 

rozsáhlá, že by mohla vydat na desítky monografií. Cílem této práce tudíž nemůže být 

komplexní popis celé problematiky se všemi jejími specifiky, ale pokusit se o to, by jistě 

znamenalo úctyhodný pokus o boj s větrnými mlýny. Místo toho jsem se rozhodla vytýčit si 

tři otázky, a to za 1) vytvořit ucelený přehled nejpoužívanějších chemických a biologických 

zbraní v daném období, vysvětlit jejich vývoj a vztahy mezi nimi, za 2) posoudit jejich 

existenci prismatem dobových zákonů, ať už obyčejových či psaných, a za 3) posoudit 

současnou právní úpravu problematiky z hlediska její efektivity a faktického dodržování, 

přičemž odpovědi na ně považuji za primární smysl této práce. 

 
 
 
 
 

 



9 

 

2. Chemické a biologické zbraně / Pojmosloví 

Za účelem bližšího porozumění problematice je vhodné úvodem vymezit nejdůležitější 

pojmy, které v této práci budou zmiňovány. 

2.1. Zbraně hromadného ničení 

V souvislosti s chemickými a biologickými zbraněmi se příliš často setkáváme 

s pojmem zbraně hromadného ničení. Paradoxně, ačkoliv se jedná o rozšířené sousloví, 

neexistuje žádné mezinárodní pravidlo, ať už psané, či obyčejové, které by zbraně 

hromadného ničení závazně definovalo. Důvodem pro takto opatrný postup není nic jiného, 

než pragmaticko-předvídavé směřování tvůrců světově závazných politik. V neposlední řadě 

je poměrně složité vymezit jev, jehož obsah se může velice snadno změnit. 

První použití pojmu zbraně hromadného ničení je spojeno s oficiálním prohlášením 

prezidenta H. Trumana a ministerských předsedů C. Atthleeho a M. Kinga z 15. listopadu 

1945, nazvaného „Declaration on Atomic Bomb4“. Tato deklarace, využívaje stínu 

poválečného hegemona, reflektuje události konce druhé světové války a americký monopol 

na výrobu atomové bomby s tím, že vyzývá jak k výlučnému využití atomové energie pro 

mírové účely, tak k vytvoření komise OSN regulující celosvětové využívání atomové 

energie5. Ačkoliv z kontextu deklarace plyne, že zbraní hromadného ničení je třeba chápat 

primárně atomovou bombu, dle pozdějších výkladů je nutno poselství deklarace chápat 

extenzivně. Koneckonců dle tvrzení, V. Bushe, údajného autora fráze, pojem zbraní 

hromadného ničení v článku 7. písm. c) prohlášení, předjímající pravomoc komise vydávat 

doporučení pro „postupné odstraňování jaderných zbraní a jiných zbraní s účinkem 

srovnatelným“ („for the elimination from national armaments of atomic weapons and all 

other major weapons adaptable to mass destruction“)6 měl zahrnovat jak zbraně jaderné, tak 

zbraně biologické.7 

O tři roky později, došlo k pokusu o upřesnění pojmu „ZHN“ Komisí OSN pro 

konvenční zbraně ve snaze odlišit zbraně hromadného ničení od zbraní konvenčních a 

vymezit tak přesné hranice mezi oběma množinami. Nová definice, která do kategorie ZHN 

zahrnovala „jaderné zbraně, jiné zbraně obsahující radioaktivní materiál, letální chemické a 

biologické zbraně, jakož i další zbraně vyrobené v budoucnu, jejichž účinek je srovnatelný 

s výše uvedenými“ („atomic explosive weapons, radioactive material weapons, lethal 

                                                      
4 HASHMI, S.S.L. Ethics and Weapons of Mass Destruction: Religious and Secular Perspectives. s. 16. 
5 TRUMAN, H. ATTLEE, C. KING, M. Declaration on Atomic Bomb. [online]. 2009 [cit. 2014-03-01]. 
6 TRUMAN, ATTLEE, KING. Tamtéž.  
7 HASHMI. Tamtéž. s. 16. 
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chemical and biological weapons, and any weapons developed in the future which have 

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

mentioned above“)8 i přes kritiku některých států týkající se přílišné restrikce či nerozlišování 

agresivního a obranného použití9, představovala úctyhodný pokus, jak zpřehlednit dvě v té 

době odlišné problematiky. Při pečlivějším studiu je však patrné, že přílišná „synonimizace“ 

pojmu ZHM s jadernými zbraněmi, charakteristická pro rozsáhlou část období studené války, 

mohla být jedním z hybatelů pozitivně ovlivňující laxnější přístup k vývoji chemických a 

biologických zbraní v rámci vládních projektů. 

Teprve v době, kdy ledové mlhy opadly a snahy o snížení jaderného arzenálu, 

vyvíjeny USA a SSSR se ukázaly jako úspěšné, se dostalo chemickým a biologickým 

zbraním rovnocenné pozornosti. Současná literatura za ZHN označuje veškeré zbraně 

jaderné, radiologické, biologické a chemické, jakožto i jiné, které jsou navrženy tak, aby 

způsobily smrt či jiné závažné zranění velké skupině obyvatel, či způsobily velké škody na 

umělých (např. budovy) či přírodních (např. hory) statcích nebo v biosféře10. Je 

pochopitelné, že v souvislosti s tímto, i předcházejícím postojem, by mohla čtenáři vyvstat 

na mysli otázka, proč by vlastně chemické a biologické zbraně měly být do kategorie ZHN 

zařazeny. Pravda je taková, že ačkoliv účinky, jež jsou tyto zbraně schopné vyvolat, jsou 

přece jen ve srovnání s nukleárním výbuchem o něco zanedbatelnější, popř. mohou být 

částečně eliminovány přijetím zvláštních opatření (např. ochranné oděvy atd.), hrozba, 

kterou chemické a biologické zbraně představují, spoléhá spíše na dlouhodobější měřítka. 

Podstatný je především potenciál chemického či biologického útoku zasáhnout osoby, které 

byť nepřítomné v době útoku, na inkriminované místo dorazily později a byly ovlivněny 

přenosem, genetickou mutací či v důsledku znečištění prostředí až následně.  Z toho 

vyplývá, že i přes výše zmíněné pochybnosti, jsou chemické a biologické zbraně svým 

rozsahem bližší jiným zbraním hromadného ničení, než zbraním konvenčním11.  

Na druhou stranu, skutečnosti, jako je užití rozsáhlých vzdušných útoků či chemicky 

zdokonalené munice, jasně prokázaly, že hranice mezi ZHM a konvenčními zbraněmi dříve 

či později ztratí smysl. 

                                                      
8 Commission for Conventional Armaments. UN Document S/C.3/32/Rev.1, 12 August 1948. 
9 HASHMI, S.S.L. Ethics and Weapons of Mass Destruction: Religious and Secular Perspectives. s. 17. 
10 SPIERS, E. M. Weapons of Mass Destruction. s. 2. 
11 HASHMI. Tamtéž. s. 8. 
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2.2. Chemické zbraně 

Chemické zbraně představují jednu z kategorií zbraní hromadného ničení a lze je pro 

začátek definovat jako zbraně, jež obsahují chemický činitel a současně i prostředek přepravy 

tohoto činitele na cíl. Jedná se pochopitelně o definici základní a obecnou, která bude v dalších 

kapitolách modifikována či upřesněna vzhledem k mezinárodním úmluvám. 

Pod pojem chemický činitel subsumujeme všechny „látky plynové, tekuté či pevné, které 

mohou prostřednictvím přímého toxického účinku působit na člověka, zvířata či rostliny“ 

(„chemical substances whether gaseous, liquid or solid, which might be employed because of their 

direct toxic effect on man, animals and plants”)
12

. Pro potřeby problematiky chemických zbraní se 

tyto látky často dále dělí v závislosti na účincích, které vyvolávají.  

Zatímco některé z nich mohou způsobit nanejvýš silné podráždění, jiné dokážou oběť velmi 

efektivně zneschopnit či dokonce zabít. Z této skutečnosti koneckonců vyplývá i rozdělení 

chemických zbraní na tzv. letální a neletální. Neletální zbraně jsou dle stanoviska NATO z roku 

1999 definovány jako „zbraně, které jsou výslovně určeny a vyvinuty k zneschopnění či vyřazení 

osob s nízkou pravděpodobností úmrtí nebo permanentního poškození nebo k vyřazení výzbroje 

s minimálním nežádoucím poškozením nebo ovlivněním životního prostředí
13

“. Na rozdíl od 

letálních, kategorie neletálních chemických zbraní tvoří, i přes přítomnost chemického činitele, 

standardní součást konvenčních zbraňových systémů využívaných NATO, a nelze je proto tak 

úplně považovat za zakázané bojové prostředky. 

Co se týče prostředku přepravy chemického činitele na cíl, fantazii se meze nekladou a 

používá se prakticky cokoliv, tzn. od šípů, igelitových sáčků a chemických postřikovačů až po 

účinnější prostředky jako klasické bomby, dělostřelecké granáty či balistické rakety.
14

 Stálá praxe 

však poukazuje na skutečnost, že hlavním kritériem výběru logicky zůstává plošný rozsah 

zamýšleného útoku a na něj navazující finanční náročnost celé operace. 

2.3. Biologické zbraně 

Do další kategorie, spadající pod souhrnné označení zbraně hromadného ničení, řadíme 

biologické (dle některých pramenů známé též jako bakteriologické) zbraně. V tomto případě 

se jedná o prostředky, jejichž podstata spočívá v rozšíření specifických biologických činitelů, 

a to buď za účelem vzniku infekčního onemocnění u člověka, zvířat a rostlin, či jejich 

usmrcení. 

                                                      
12 SPIERS, E. M. Weapons of Mass Destruction. s. 4. 
13 STŘEDA, L. PATOČKA, J. Neletální chemické zbraně a CWC [online]. 2004 [cit. 2014-03-03]. 
14 CIRINCIONE, J.W. RAJKUMAR, M. Deadly arsenals: Nuclear, biological and chemical threats. s. 7. 
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Na rozdíl od chemických zbraní, jež jsou tvořeny neživými látkami, ať už 

anorganickými či organickými, biologičtí činitelé jsou v podstatě živoucí mikroorganismy, 

charakteristické pro svou toxicitu, inkubační dobu, snadný přenos a smrtící účinek. Tyto 

činitele můžeme dále dělit také v závislosti na původci onemocnění do tří hlavních kategorií, 

tj. na bakterie (např. antrax), viry (např. pravé neštovice) a rickettsie (např. horečka skalistých 

hor).15 Potenciál lze však mj. do jisté míry spatřovat i u toxinů (např. ricin) a různých druhů 

mykóz.16 

Ačkoliv byly biologické zbraně ještě do nedávné doby z vojenského hlediska 

považovány za méně významné především vzhledem k jejich nekontrolovatelnému působení 

a nejistému výsledku, nelze opomenout skutečnost, že v případě úspěšně provedené operace 

by se mohlo jednat o nejúčinnější ZHM podle okruhu zasažení, čili lidských ztrát na 

hmotnostní jednotku17. Jednodušší a tím pádem i lacinější příprava, spojená s potřebou 

podstatně menšího množství látky, kromě toho směle vychází vstříc různým extrémistickým 

skupinám, které se spíše než na klasické válečné konflikty specializují na jednostranné 

rozvracející akce. V neposlední řadě je třeba připomenout, že i když biologické zbraně 

doposud nehrály hlavní roli v žádném větším konfliktu, o jejich existenci se opakovaně 

dozvídáme v souvislosti s incidenty a „mrtvými“ státními programy. Již teď je jisté, že 

současná věda umožňující stále rychlejší pronikání do hlubin genetického inženýrství 

nebezpečnost biologických zbraní exponenciálně zvyšuje a to, co bylo ještě před několika 

desetiletími pouhým sci-fi scénářem, by se za vhodné politické a finanční podpory mohlo stát 

realitou. Onemocnění, ať už nebezpečná či marginální, by mohla být modifikována za účelem 

agresivnějšího průběhu, existence v nepříznivých podmínkách a nerozpoznatelnosti 

klasickými metodami. 

2.4. Mezinárodní právo a právo ozbrojených konfliktů 

Hned úvodem je potřeba zmínit, že právo ozbrojených konfliktů (humanitární právo, 

dříve také právo „válečné“) je podstatnou součástí práva mezinárodního. Definujeme-li a 

maiore ad minus, nehomogenní korpus mezinárodního práva je tvořen souborem právních 

norem, ať už obyčejových nebo smluvních, sloužících primárně k regulaci vztahů mezi státy, 

jakožto suverénními celky. Tato pravidla, častokrát označována souhrnně také jako 

mezinárodní právo veřejné či tzv. právo národů, vytvářejí rámec pro mezinárodní vztahy, jak 

v době míru, tak i v době válečných konfliktů. Oproti mezinárodnímu právu soukromému, do 

                                                      
15 SPIERS. Tamtéž. s. 6. 
16 CIRINCIONE, RAJKUMAR. Tamtéž. s.6. 
17 ONDŘEJ, J. ŠTURMA, P. BÍLKOVÁ, V. JÍLEK, D. Mezinárodní humanitární právo. s. 272. 
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jehož sféry patří hlavně závazky vyplývající ze vztahů mezi jednotlivci, byť za přítomnosti 

tzv. mezinárodního prvku, na mezinárodní právo veřejné přijde řeč vždy v souvislosti s např. 

úpravou poměrů na moři, ve vesmíru, trestní odpovědnosti válečných zločinců či problematiky 

diplomacie18. 

Jak ve svém spise správně uvádí čínský vojevůdce Sun Tzu „válka je největší věcí 

státu, věcí života a smrti, cestou k přežití nebo záhubě, a z těchto důvodů je třeba jí dokonale 

zvážit a prozkoumat19“ z čehož nepřímo vyplývá, že namísto domnělého chaosu a exaltované 

krutosti, lze na válku pohlížet i jako na jev přirozený, racionální, a tudíž regulovatelný. 

Ačkoliv se s pokusy o určení závazných pravidel setkáváme prakticky již od starověku, o 

právu ozbrojených konfliktů („law of armed conflicts“), můžeme poprvé hovořit až 

v souvislosti s 19. stoletím a postupným zrodem jeho dvou stěžejních koncepcí nazvaných ius 

in bello a ius ad bellum.20 

Podstata ius ad bellum je spatřována primárně ve vymezení okolností ospravedlňujících 

užití vojenské síly. Ve srovnání s ius in bello se jedná o koncepci novější, vycházející 

především z rozčarování druhé poloviny 20. století. Zatímco tradiční mezinárodní právo 

chápalo fenomén války jako krajní prostředek řešení sporů, nezakázané volnostní chování, ke 

kterému se státy poměrně často uchylovaly21, poválečná shoda národů a na ní navazující 

přijetí Charty OSN se jej naopak pokusily ve svévolné podobě postavit mimo zákon. 

Základem byl v tomto případě čl. 2 Charty, který stanovil povinnost všech členů se „ve svých 

mezinárodních stycích vyhnout hrozbě silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti, tak 

politické nezávislosti kteréhokoli státu“ („states are required to refrain in their international 

relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political 

independence of any state”)22. Jednání opačné, a to za předpokladu, že se nejedná o jednu 

z výjimek, jako např. radou bezpečnosti autorizovaného použití síly v případě, kdy došlo 

k ohrožení nebo porušení míru23, konstituuje tzv. akt agrese24(„act of aggression“), čili 

nelegální použití síly.  

Vedle ius ad bellum stojí, jak již bylo zmíněno výše, koncepce poměrně starší, nicméně 

pro tuto práci podstatně významnější, nazvaná ius in bello. Jedná o soubor pravidel 

regulujících průběh ozbrojených konfliktů nezávisle na tom, zdali by jejich počátek 

                                                      
18 JDCC. The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict. s. 1. 
19  SUN TZU. Umění války. s. 62. 
20 ONDŘEJ, J. ŠTURMA, P. BÍLKOVÁ, V. JÍLEK, D. Mezinárodní humanitární právo. s. 2. 
21 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK. Tamtéž. s. 272. 
22 Charter of the United Nations 1945. Art 2 para 4. 
23 JDCC. Tamtéž. s. 2. 
24 UN General Assembly 29th Session Resolution 3314 of 14th December 1974. Art 1. 
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považován za legitimní nebo ne, vycházejících především z potřeby zachovat rovný rámec 

pro všechny válčící strany, chránit jak kombatanty, tak civilní obyvatelstvo před zbytečnými 

útrapami, nebo zaručit určitý standard zacházení s válečnými zajatci či zraněnými. Na rozdíl 

od ius ad bellum, o kterém můžeme mluvit prakticky pouze ve spojitosti se začátkem 

válečného konfliktu, ius in bello platí po celou dobu jeho trvání, přičemž jeho hlavním účelem 

je jakési zachování lidskosti na místě nelidském, což v neposlední řadě pozitivně přispívá i 

k následnému obnovení mírových vztahů mezi válčícími stranami.25 

Závěrem je třeba také zmínit, jaký je rozdíl mezi právem ozbrojených konfliktů a 

právem odzbrojení. Ačkoliv se totiž jedná o pojmy z gramatického hlediska velice podobné, o 

obsahové shodě nemůže být ani řeč. Pojem odzbrojení, vycházející v čl. 11 Charty OSN, 

definujeme jako „proces snižování stavu ozbrojených sil a vojenských výdajů, zničení nebo 

odstranění zbraní, ať už umístěných či skladovaných, postupnou likvidaci kapacity vyrábět 

nové zbraně a zařazení vojenského personálu do civilního života.26“ Jak již z dikce plyne, 

nejedná se v tomto případě o úpravu poměru válečných, nýbrž o omezení výroby specifických 

zbraní do budoucna, skrze které dochází k příznivému ovlivňování mezinárodní bezpečnosti a 

stability. 

2.5. Obyčejové právo a mezinárodní úmluvy 

 Obecně lze říci, že ozbrojené konflikty podléhaly určité regulaci téměř vždy, nicméně 

až do druhé poloviny 19. století se prakticky jednalo pouze o obyčejová pravidla. Podstata 

těchto nepsaných regulí, přímo reflektujících společenské a mocenské okolnosti určitého 

období, je spatřována v procesu silného ustálení faktických vztahů mezi státy, jež je reálně 

podmíněno dvěma obligatorními faktory, a to ustálenou praxí a povědomím nezbytnosti této 

praxe. První z pojmů, tzv. ustálená praxe (lat. usus generalis), tvoří materiální prvek 

mezinárodního obyčeje. Nicméně zatímco každý obyčej je ustálenou praxí, ne každá ustálená 

praxe je obyčejem, a tudíž je zapotřebí praxe kvalifikované, která je rozšířená a reprezentativní, 

opakována, stejnorodá, nepřetržitá a déledobá. Vedle této praxe pak stojí požadavek obecného 

povědomí o nezbytnosti (lat. opinio necessitatis generalis), jež naopak představuje prvek 

psychologický, tedy přesvědčení o závaznosti daného jednání nikoli z hlediska morálního, 

nýbrž mezinárodního práva27. 

 I za předpokladu, že dané pravidlo splňuje výše zmíněná kritéria, čili je mezinárodním 

obyčejem, je důležité zkoumat, zdali se jedná o pravidlo dispozitivní či kogentní. Ačkoliv je 

                                                      
25 JDCC. The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict. s. 3. 
26 ONDŘEJ, J. Odzbrojení – prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. s. 20. 
27 ČEPELKA,Č. ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 124-130. 
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valná většina mezinárodních obyčejových pravidel dispozitivní, a tudíž existuje možnost je 

derogovat inter partes, což jinými slovy znamená omezení působnosti těchto pravidel (nikoliv 

však jejich platnosti), pro mezinárodní právo zůstává stěžejní množina zahrnující pravidla 

kogentní, tzv. ius cogens28. Tato pravidla, formálně potvrzena článkem 53 Vídeňské úmluvy o 

smluvním právu z roku 1969, který mj. definuje kogentní normu jako „imperativní normu 

obecného práva, jež je přijatá a uznána mezinárodním společenstvím států za normu, od které 

není dovoleno se odchýlit a která může být změněna pouze novou normou obecného 

mezinárodního práva stejné povahy29“, v podstatě vyjadřující fundamentální principy 

mezinárodního společenství jako celku, zakazují např. válečnou agresi, zločiny proti lidskosti, 

kolonialismus, pirátství atd. 

Za významnější posun od zavedené tradice obyčeje je považováno přijetí první 

Ženevské úmluvy v roce 1864. Tato mezinárodní smlouva týkající se zlepšení osudu raněných 

a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli („the Geneva Convention for the 

Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field“), o 

kterou se mj. významně zasloužil i držitel Nobelovy ceny a faktický zakladatel 

Mezinárodního červeného kříže („ICRC“), Henry Dunant30, byla výsledkem snahy dvanácti 

evropských států vedoucí k dosažení jednotné úpravy humanitární pomoci během 

ozbrojených konfliktů. I když se v tomto případě jednalo o úmluvu z dnešního pohledu 

zastaralou, dokázala poměrně jasně předurčit rozsáhlé kodifikační tendence patrné pro 

dvacáté století. Tyto tendence, ač by se mohly jevit vzhledem ke kontextu ius cogens poněkud 

paradoxně, směřují především k vnitřní stabilizaci pravidel, jejich logickému uspořádání či 

utřídění, popř. doplnění o rozvíjející pravidla na smluvním základě (nestávají se však součástí 

obyčeje, který platí i nadále a pouze pozbývá v konkrétním vztahu účinnosti).31 

Závěrem už tedy zbývá pouze poznamenat, že ačkoliv tradiční obyčejové právo své 

specifické kouzlo pro mezinárodní společenství stále neztratilo, jsou to právě mezinárodní 

smlouvy, které tvoří v současnosti nejobsáhlejší a nejdůležitější skupinu pramenů práva 

ozbrojených konfliktů. Souhrnným pojmem „mezinárodní smlouva“ obecně rozumíme 

jakkoli pojmenovaný projev vůle (např. pakt, statut, dohoda či protokol) států, sjednán za 

účelem závazně regulovat poměry mezi nimi. Veškeré náležitosti a samotný proces, tedy 

hlavně přijímání a následnou ratifikaci těchto smluv, téměř ve všech případech upravuje 

                                                      
28 ČEPELKA, Č. ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 136-38. 
29 Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969). čl. 53. [online]. 2008 [cit. 2014-03-16]. 
30 ŠVEJNOHA, J. Historie mezinárodního červeného kříže. s. 29-40. 
31 ČEPELKA. ŠTURMA. Tamtéž. s. 133-136. 
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Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969 („Vienna Convention on the Law of 

Treaties“). 

Stejně jako dochází ke kodifikaci mezinárodního obyčeje, je možný i postup opačný, 

tedy že určité ustanovení mezinárodní smlouvy postupně získá obyčejový status. Je zcela 

logické, že čím déle příslušná úmluva platí, popřípadě stoupá počet jejich signatářů, tím roste 

i její vliv na mezinárodní společenství. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ačkoliv 

v takové situaci může dojít ke spontánnímu zobecnění, ke vzniku mezinárodního obyčeje 

musí být stále splněny podmínky existence ustálené praxe a obecného povědomí o 

nezbytnosti32, jejichž dokazování je mnohdy značně problematické. Známým příkladem jsou 

ustanovení Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 

1954 („Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict“), která dle stanoviska Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

tímto způsobem obyčejový status již získala.33 

2.6. Zakázané bojové prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

 Zatímco bojové prostředky („means of warfare“) můžeme poměrně jednoduše vyložit 

jako „zbraně, zbraňové systémy jakož i bitevní platformy“ („weapons, weapon system or 

platforms employed for the purposes of attack“)34, přičemž zbraní se v tomto případě rozumí 

prakticky jakýkoli nástroj, který byl vytvořen za účelem způsobit zranění či materiální škodu, 

zbraňovým systémem pak „systém, který jakmile je aktivován, dokáže zaměřit a posléze 

zaútočit na zvolený cíl, a to bez jakéhokoli dalšího zásahu lidského operátora35“a bitevní 

platformou fixní struktura či vozidlo, sloužící k přenosu a následnému odpalu předmětné 

zbraně, enigmatičtější pojem způsoby vedení boje („methods of warfare“) harvardská 

literatura opakem definuje jako „na rozdíl od bojových prostředků užívaných během 

vojenských operací, v případě způsobů boje se jedná o soubor útoků či jiných aktivit 

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

activities designed to adversely affect the enemy’s military operations or military capacity, as 

distinct from the means of warfare used during military operations such as weapons”)36. 

Klasickým příkladem pak budou pravděpodobně „techniky“ jako je kobercové bombardování 

či partyzánský boj. 

                                                      
32 BOOTHBY, W. Weapons and the law of armed conflicts. s. 25. 
33 SANDHOLTZ, W. Prohibiting plunder: How norms change? s. 257. 
34 HPCR. Manual on IL applicable to Air and Missile Warfare. [online]. 2009 [cit. 2014-03-11]. s. 12. 
35 HODER, L. Autonomní zbraňové systémy a právo.[online]. 2013 [cit. 2014-03-11]. 
36 HPCR. tamtéž. s. 13. 
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 V současnosti platí legitimní očekávání, že válečné strany použijí během konfliktu 

pouze takové bojové prostředky a způsoby, které mezinárodní humanitární právo za těchto 

okolností připouští.  Jak již bylo zmíněno výše, hlavním úkolem práva ozbrojených konfliktů 

je vytvoření hmatatelného rámce pro civilizované vedení války, z čehož automaticky plynou 

omezení jak na straně výběru vhodného bojového prostředku, tak na straně nakládání s ním. 

Jako příklad si můžeme uvést Dodatkový Protokol č. 1 k Ženevským úmluvám z roku 1977, 

který v části III. čl. 35, nazvaném Základní pravidla stanoví, že „strany ozbrojeného konfliktu 

nemají neomezené právo volby způsobů a prostředků vedení boje“ („in any armed conflict, 

the right of the parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not 

unlimited”)37, čímž mj. přímo navazuje na zásadu tzv. vojenské nutnosti („military 

necessity“), stojící na premise použití síly dosud nezakázané právem ozbrojených konfliktů, 

pouze v takovém rozsahu, který je zapotřebí k dosažení kapitulace nepřítele v co nekratším 

čase a za cenu co nejmenších ztrát.38 

 Jakmile všechny dosavadní poznatky shrneme dohromady, je velice snadné 

konstatovat, že status zakázaných bojových prostředků a způsobů vedení boje, mají v podstatě 

ty bojové prostředky a způsoby vedení boje, jejichž použití se značně vymyká zásadě 

vojenské nutnosti, popř. zásadě proporcionality. Zatímco v případě zakázaných bojových 

prostředků půjde pouze o prostředky zakázané ze své podstaty, tj. erga omnes (např. chemické 

letální zbraně), mezi zakázané způsoby vedení boje řadíme způsoby, které byť často spoléhají 

na užití nezakázaných bojových prostředků, směřují proti určitým, předem vyloučeným 

objektům (např. přerušení zásobování civilního obyvatelstva).39 

 
 
 

                                                      
37 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12th August 1949. Art. 35; podrobněji viz. kapitola 7. 
38 JDCC. The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict. s. 21. 
39 GENEVA ACADEMY. Weapons Law Encyclopedia: Method of Warfare. [online]. 2014 [cit. 2014-03-12]. 
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3. Rané chemické a biologické zbraně / Absence právní úpravy 

Na začátku této kapitoly je třeba upozornit především na to, že i přes poměrně rozšířené 

tendence současné doktríny pohlížet jak na existenci, tak na užití chemických a biologických 

zbraní, jako na výhradní objevy konce 19. či začátku 20. století, se ve skutečnosti jedná o 

prostředky s velmi dlouhou tradicí. Prostředky, které jsou lidstvu známy v určitých podobách 

již dlouho, tzn. přibližně od doby, kdy pravěký člověk poprvé užil hnízdo divokých vos jako 

projektil, či poznal tajemství přírody natolik, aby špičku svého šípu namočil v jedu a prudce 

tak zvýšil úspěch při lovu nebo šanci na vítězství v lokálních konfliktech mezi konkurenčními 

kmeny40. Na druhou stranu, kategorie jednoduchých chemických a biologických zbraní, se 

kterými se setkáváme během dlouhého období sahajícího prakticky od starověku až po konec 

19. století, představují doslova jejich nejnáhodnější a nejprimitivnější formy, a tudíž je 

v tomto případě potřeba zkoumat je spíše jako odchylky od tradičních bojových prostředků, 

které mají sloužit pouze k seznámení čtenáře s historií dnes mnohem závažnější problematiky. 

3.1. Období starověku a středověku 

Stejně jako je tomu dnes, i starověký a středověký chemický arzenál se lišil především 

v závislosti na přístupných zdrojích v místě užití a pochopitelně také na období, ve kterém se 

příslušný konflikt odehrával. Přesto je však možné jej rozdělit do dvou kategorií, a to 

kategorie zahrnující užití jedů a kategorie týkající se užití zápalných a dusivých látek. 

Speciální, na první pohled poněkud diskutabilní kategorie, by měla obsahovat různé pokusy o 

šíření nakažlivých nemocí, ať už prostřednictvím infikovaných zvířat, či jiných prostředků.41 

Jak však bude podrobněji rozvedeno níže, jedná se zde o prostředky, které byť naplňují 

definici biologických zbraní v moderním slova smyslu, nemůžeme za takové považovat 

vzhledem ke specifickým okolnostem spojených s jejich užitím.42 

3.1.1. Nejrozšířenější chemické a biologické prostředky 

Lovecké a šípové válečné jedy 

Za jednoho z nejstarších předchůdců dnešních chemických zbraní bývá považován 

objev šípových jedů. Pravěký lovec se při svém každodenním boji o přežití setkával s řadou 

živých organismů produkujících nebezpečné jedy nebo toxiny. Následné poznání těchto 

organismů, související především s hledáním vhodné potravy či primitivní medicínou, tomuto 

                                                      
40 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 39. 
41 MAYOR, A. Greek Fire, Poison Arrows and Scorpion Bombs. [online]. 2009 [cit. 2013-10-21]. 
42 PITSCHMANN. Tamtéž. s. 232. 
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lovci pomohlo získat nové účinné prostředky základní lovecké a posléze vojenské výbavy. 

Hrot šípu či oštěpu natřený jedem totiž podstatně zvyšoval smrtící účinek.43 

Co se týče složení primitivních jedů, můžeme říct, že se používalo téměř cokoliv, co 

dokázalo vyvolat zamýšlený účinek. Vzhledem k tomu, že kmeny v různých oblastech světa, 

přizpůsobeny tamějším přírodním podmínkám, vyvinuly vlastní metody výroby šípových 

jedů, základní komponentou byly buď jedy místních jedovatých živočichů (ať už v aktivní či 

pasivní podobě) či rostlin. Tyto byly dále doplněny o různé konzervační a fixační složky, 

které měly za úkol uchovat vlastnosti jedu pro pozdější využití.44 

Intoxikace vodních či jiných zdrojů 

V souvislosti s jedy, ať už přírodními či „uměle“ vytvořenými, je třeba zmínit, že mezi 

často užívané vojenské strategie starověku patřila také intoxikace důležitých zdrojů, a to 

hlavně zdrojů pitné vody, popřípadě potravinových zásob. Vojenští velitele sahali k intoxikaci 

především z důvodu univerzálního použití, a to jak prostředku ofenzivního, tak i defenzivního.  

I když je jasné, že základ této „nečestné“ techniky, byl teoreticky i prakticky položen 

dříve, první písemné zmínky pocházejí od řeckého dějepisce Hérodota, který za součást 

perské ofenzívy u Platají v roce 479 př. n. l. považuje i intoxikaci městské fontány s pitnou 

vodou. Jeho nástupce Thukydides zase ve svém spise o peloponéské válce polemizuje nad 

možností otrávení studní města Piraeus spartskou stranou, a to blíže neidentifikovaným jedem.45 

Značnou oblíbenost této techniky zakládala především relativní dostupnost a široká 

škála kontaminačních prostředků. Vzhledem k tomu, že vodní zdroje bývaly ve starověku i 

středověku velice omezené, hlavně ve městech spoléhajících na podzemní vodu bez možnosti 

dálkového zásobování, šlo je znečistit prakticky čímkoliv, co dokázalo snížit jejich kvalitu. 

Nešlo pouze o jedovaté rostliny, jako např. čemeřice (lat. Helleborus) spojená s římským 

generálem Aquilliem46, či oleandr (lat. Nerium) hojně užívaný v Indii, ale také o shnilé 

potraviny a zvířecí nebo lidské exkrementy.  Jako „munice“ sui generis byla používána i 

tlející lidská těla. Obléhající v nich spatřovali prostředek vhodný ke zneschopnění nepřítele, 

ať už v důsledku působení silně zapáchajících látek, či silným dopadem na psychiku 

obyvatel.47 Reálně však zahlcování měst hnijícími mrtvolami přispívalo k šíření nakažlivých 

nemocí (např. dýmějový mor), které se často ukázaly být více devastujícími nežli konflikt 

samotný. 

                                                      
43 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 29. 
44 PITSCHMANN. Tamtéž. s. 15-27. 
45 LEVEN, K. H. Biological Warfare - Perspectives from Premodern History. [online]. 2005 [cit. 2013-10-21].  
46 MAYOR, A.. Greek Fire, Poison Arrows and Scorpion Bombs. [online]. 2009 [cit. 2013-10-21].  
47 PITSCHMANN. Tamtéž. s. 232. 
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Halucinogenní látky 

Užití rostlin s halucinogenními účinky k vojenským účelům se postupně vyvinulo 

z praxe šamanů a kněží, kteří s nimi často experimentovali v rámci náboženských obřadů. 

Uvedení do transu, které intoxikace přinášela a které tehdejší věda nedokázala vysvětlit, bylo 

nejčastěji považováno za přechod do spirituálního světa za účelem komunikace s božstvy. Až 

s pozdějším poklesem „posvátnosti“ halucinogenů a jejich rozšířením do společnosti, 

přicházejí první zmínky o užití při válečných akcích.  

Ke zneschopnění nepřítele se údajně preferovaly výtažky z jedovatých rostlin, jak 

koneckonců předkládá legenda z 11. stol. př. n. l. o kněžce Chrysame z Thesálie, která na 

příkaz svého krále pro armádu připravila speciální vývar, jako např. rulík zlomocný či blín 

černý (lat. Atropa Belladona či Hyoscyamus Niger), které působí na centrální nervový systém 

antimuskarinovými látkami a při vyšších dávkách můžou způsobit smrt paralýzou dechu. Na 

druhou stranu, doloženo je i použití příslušné drogy jakožto prostředku k podpoře morálky 

vlastního vojska. Sibiřské kmeny Korjaků či severské oddíly tzv. berserků jsou známy pro 

přípravu vývaru z muchomůrky červené (lat. Amanita Muscaria).48 

Problém, který tyto specifické prostředky uvrhnul do vod nepopularity, spočíval 

v jejich omezenosti. Extrakce dostatečného množství účinných látek představovala 

komplikovanou proceduru, která činila plošnou aplikaci látky v širších nepřátelských řadách 

téměř nemožnou. Než o prostředky vedení války, se tak jednalo spíše o experimenty 

související s odvěkou snahou ovládnout chování člověka. 

Entomologické projektily 

Užití jedovatého hmyzu, a to především jako obranného bojového prostředku, bývá 

mnohými označováno za nejstarší příklad chemických zbraní v dějinách.49 Dle amerického 

vědce J. A. Lockwooda představuje hmyz, užitý k přímému boji proti člověku, jeden ze tří 

způsobů zefektivnění pozemního boje (dále připouští jeho užití k přenosu onemocnění a 

k devastaci životního prostředí, které však přicházejí na řadu mnohem později).50 

S počátky entomologického boje se poprvé setkáváme v paleolitu, kdy pravěký 

člověk začal užívat tzv. živé granáty, které byly ve své primitivnější podobě tvořeny z úlu 

různorodého bodavého hmyzu.51 Zpočátku byly živé granáty považovány za velice účinné, 

zvláště v případě vhození do uzavřeného prostoru, kde svým „výbuchem“ vyvolaly paniku, 

                                                      
48 PITSCHMANN, V. Boj ohněm, dýmem a jedy. s. 40, 181. 
49 LOCKWOOD, J. A. Six-legged soldiers: Using Insects as Weapons of War. s. 10. 
50 LOCKWOOD, Tamtéž. s. 10. 
51 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 52. 
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a donutily obyvatele vyběhnout ven na nechráněné místo. Později, především ve spojitosti 

s rozsáhlejšími konflikty, se objevila jistá úskalí těchto prostředků, jako např. krátký dolet 

nebo nevyzpytatelnost chování hmyzu na otevřených prostranstvích, kdy rozdrážděné roje 

mohly zaútočit současně na obě válčící strany.52 Těmto „nehodám“ se tehdejší válečníci 

pokoušeli zabránit pomocí všemožných zdokonalení, mezi které patřily např. včelí kanóny 

poprvé užité kmenem Tiv z Nigérie, fungující na principu směřování velkého rohu 

naplněného hmyzem proti nepříteli, skořápky z hlíny ucpané trávou či mayské figuríny 

opatřené dutou dýní místo hlavy.53 

  K významné změně došlo v době, kdy byly sestrojeny mechanismy schopné vrhnout 

živý granát daleko mezi nepřátelské jednotky a eliminovat tak jakoukoli zpětnou vazbu. 

Tyto vrhače byly, jak dokládají dobové prameny, užívány především ve spojitosti s 

dobýváním opevněných měst54 (např. římské tažení za účelem dobytí irácké Hatry, tažení 

krále Richarda Lvího Srdce proti Saracénům55).  

Zápalné a dusivé zbraně 

Oheň, spojující kategorii těchto zbraní, je trefně považován za nejvýznamnější objev v 

pravěkých dějinách. Jev, který byť přes počáteční obavy člověka, otevřel cestu k novým 

způsobům boje, které rozhodovaly o vítězství stále složitějších válek, byl doporučován mnoha 

válečnými teoretiky, např. indickým Kautilyou v  Arthashastře či čínským vojevůdcem Sun 

Tzu v jeho příručce Umění války56. 

Je třeba si uvědomit, že ve srovnání s jedy a jinými experimentálními technikami, se 

jednalo o nejdostupnější a často nejúčinnější prostředky, které bylo možné s minimální 

přípravou použít prakticky kdekoliv. Mezi hlavní výhody užití zápalných a dusivých zbraní 

patřila především možnost kombinovaného útoku, jehož podstatou bylo, že kromě devastace 

vesnických usedlostí a měst, dokázal lehce způsobit vážná poranění a úmrtí v důsledku 

vdechování kouře. V některých dalších případech vyvstávala také možnost významného 

znesnadnění orientace na bojišti či nadměrná spotřeba vody, která v určitých případech 

znamenala ztenčení životně důležitých zdrojů (např. při dobývání pouštních pevností).57 

Zápalné a dusivé zbraně se poprvé objevují v záznamech z 12. století př. n. l., nicméně 

je jasné, že tyto zmínky pouze navázaly na dlouhou tradici kontinuálního užívání. K jejich 

                                                      
52 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 52. 
53 LOCKWOOD, J. A. Six-legged soldiers: Using Insects as Weapons of War. s. 17. 
54 LOCKWOOD. Tamtéž. s. 18-20. 
55 PITSCHMANN. Tamtéž. s. 229. 
56 SUN TZU. Umění války. s. 126. 
57  PITSCHMANN. Tamtéž. s. 12-13, 39-40. 
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výrobě se užívaly veškeré prostředky alespoň z části charakteristické svou hořlavostí, jako 

např. kousky lněné koudele či různé druhy pryskyřice. Traduje se, že již Sumerové a jejich 

sousedé hojně experimentovali s tzv. „tekutým ohněm“, čili ropou a asfaltem z nalezišť okolo 

Perského zálivu.58 Již ve starověku se totiž jednalo o podstatné strategické suroviny, o které se 

vedly dokonce i války. 

Za významnější posun od „pouhého spalování“ přírodních materiálů, je považováno 

užití toxického dýmu v případě obléhání Platají v roce 429 př. n. l. Poté, co dle Thukydidovy 

výpovědi útočníci prohlásili město za nedobytné pomocí tradičních prostředků, navýšili 

kolem hradeb hranici z roští, kterou potřeli borovicovou pryskyřicí a sírou. Po zapálení se do 

ovzduší začal uvolňovat oxid siřičitý, které by se stal pro měšťany osudným, kdyby 

v poslední chvíli nedošlo k bouřce a změně příznivého větru. O necelých dvě stě let později, 

bylo Peršany užito zápalné směsice asfaltu a síry za účelem zamořit podzemní chodby 

jedovatým dýmem, jež by spolehlivě otrávil římské obránce pevnosti Dura-Európos.59 I když 

byl v obou případech stále preferován zápalný účinek, obě strategie již obsahovaly některé 

prvky moderních vlnových chemických útoků, jako bylo soustředění velkého množství 

chemických látek na jednom místě a jejich následná doprava na cíl pomocí větru. 

V neposlední řadě je třeba poukázat na růst efektivity jak zápalných tak i dusivých 

zbraní v souvislosti s vynálezy různých druhů katapultovacích zařízení, které umožňovaly 

dopravu zápalných a toxických náloží na větší vzdálenost a v podstatně větším množství. Ať 

už tedy šlo o primitivní torzní šípomety, užívané během tažení Alexandra Makedonského, 

pojízdné válečné vrhací stroje, sloužící již jako standardní součást výzbroje armád z období 

římského císařství či středověké trebuchety, je třeba si uvědomit, že se vždy jednalo o 

podstatný krok k přijetí myšlenky ospravedlňující užití chemických zbraní jakožto zbraní 

hromadného ničení, čili na nerozlišující široké škále za jediným účelem.60 

Řecký oheň 

Zmínky o tomto zvláštním typu zápalné zbraně se poprvé objevují v 7. stol. 

v souvislosti s byzantským válečnictvím a arabskou expanzí na západ. Kallinikos, kterému 

bývá autorství řeckého ohně připisováno, údajně recept přivezl z rodné Sýrie, poskytujíc tak 

Byzantincům nejobávanější zbraň jejich doby. 

Autentické složení „tekutého“ ohně se v přesné podobě bohužel nedochovalo, a to i 

když byl byzantskou říší nasazen téměř při každé příležitosti. Formule byla považována za 

                                                      
58 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 40-41. 
59  THAROOR, I. Why Chemical Warfare is Ancient History. [online]. 2009 [cit. 2013-10-19]. 
60  PITSCHMANN, Tamtéž. s. 75-86. 
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státní tajemství, které nemohlo být podstoupeno dokonce ani diplomatickou cestou 

spřáteleným panovníkům. Je však jisté, že se jednalo o sloučeninu v té době klasických 

hořlavých surovin. Dle V. Pitchmanna připadaly v úvahu např. „stejné díly síry, kamenné soli, 

kadidla, kromového kamene nebo pyritu, zpracované v černém moždíři na poledním slunci a 

smíchané s díly pryskyřice z černé sykomory a tekutého asfaltu.“61 

Co se rozsahu týče, zpočátku bylo použití řeckého ohně devastující. Jakmile byl totiž 

„vstříknut“ do nepřátelských řad speciálním plamenometným zařízením, bylo prakticky 

nemožné jej uhasit (i na vodní hladině). Jednalo se tak o první detailně propracovaný 

zbraňový systém s masovým účinkem, který dokázal zasáhnout nepřátelskou armádu 

způsobem srovnatelným s klasickým nasazením chemických zbraní a ostře tak poukázal na 

stěžejní vztah mezi technickou vyspělostí stran konfliktu a výsledkem války. 

Chetitský mor / Pestilentiae Manu Factae 

Na rozdíl od zbraní chemických, v případě geneze zbraní biologických je odpověď 

jasná. Ve starověku ani středověku zkrátka neexistovaly. Alespoň ne v podobě, kterou jim dal 

objev teorie mikrobiálního původu nemoci a masová produkce století dvacátého. Na druhou 

stranu,jejich bojový potenciál se začal projevovat již dříve, např. během dlouhotrvajících 

epidemií starověku a středověku. 

Zajímavým případem k zamyšlení je v tomto kontextu hypotéza kanadského vědce, 

Sira Igina Trevisanata, týkající se rozsáhlé epidemie tularémie (lat. Francisella Tularensis) 

v oblasti Malé Asie v druhé polovině 14. stol. př. n. l., známé jako chetitský mor. Jak 

dokládají záznamy z egyptských archivů, nákaza, jež se poprvé objevila v  přístavu Simyra, se 

rychle rozšířila mezi řady chetitských bojovníků obléhající v té době hranice Egyptské říše, a 

to i přes karanténní opatření v podobě stanného práva či omezení dálkového obchodu62. Když 

posléze epidemie tularémie vypukla přímo v srdci chetitského impéria, došlo nejen k nutnému 

ukončení výbojů, ale také k využití situace západním královstvím Arzawů, kteří s vidinou 

snadného cíle na Chetitskou říši zaútočili. A právě zde přichází Trevisanatova hypotéza o 

užití tularémie Chetity jako biologické zbraně, přičemž její přenos měl probíhat 

prostřednictvím infikovaných beranů a oslů, kteří byli za doprovodu průvodců a opakovaného 

recitování manter63 vysláni na území nepřítele.  I když má tato teorie mnoho odpůrců 

poukazujících na fakt, že vzhledem k tehdejší úrovni vědy bylo pro Chetity nemožné uchopit 
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podstatu šíření tularémie, během dvou let byl vzhledem k devastujícímu účinku epidemie útok 

Arzawů zastaven (trvání anatolské epidemie je odhadováno na 30-40 let).64 

Důkazy pozdějších experimentů s biologickými činiteli, spojujeme s latinskou koncepcí 

tzv. pestilentiae manu factae, jejíž zrod je údajně spjat s římským filozofem Senecou. Co však 

bylo těžištěm této koncepce (je jisté, že během století procházela různým vývojem) není 

vzhledem k nedostatku pramenů jasné. Na straně jedné existuje tendence spatřovat podstatu 

pestilentiae manu factae v úmyslném šíření nemoci infikovaným jedincem za účelem poklesu 

všeobecné morálky či svržení nepopulární vládní autority (Seneca, Cassius Dio)65, na straně 

druhé pak užívat pojem v souvislosti se znečištěním vodních zásob s poukazem na teorii tzv. 

miasmat, která připisovala vznik jakékoliv nákazy kontaktu se „špatnými výpary“ nad hnijící 

organickou látkou.66 

3.1.2. Absence právní úpravy 

Veškeré začátky bývají těžké. Jinak tomu není ani v případě práva ozbrojených 

konfliktů, o kterém by se dalo říct, že jako součást práva mezinárodního spatřilo světlo světa 

mnohem později, než mělo. Ačkoliv již ve starověku existovala rozsáhlá státní uskupení 

pyšnící se právním systémem na velmi vysoké úrovni, dobová pravidla regulující ozbrojené 

konflikty byla absentující nebo velice strohá, partikulární. Za hlavní důvod můžeme 

pravděpodobně považovat charakter středověké války vyznačující se v podstatě naprostou 

neomezeností. Spíše než o výjimečný konflikt, který je zapotřebí regulovat za účelem 

zabránění zbytečným ztrátám na obou stranách, šlo o brutální životní styl, podléhající 

pravidlu vítěz bere vše. Tehdejší státy, nestabilní oligarchie, se až na výjimky vyznačovaly 

extrémně krátkou životností a odporem k vytváření větších celků, které by, byť na nepatrné 

škále, dokázaly vyvíjet vliv na společná pravidla uvnitř těchto uskupení. Jako další podstatný 

důvod se jeví i úroveň zbraní. Je třeba si uvědomit, že v případě použití prostředků výše 

zmíněných, se než o rozsáhlé strategie směřující k masovému účinku, většinou jednalo spíše o 

„chytré vojenské triky“ použité ve správnou chvíli na správném místě. 

Za jedinou, a to pochopitelně pouze do určité míry respektovanou, výjimku 

z pragmaticky laxního přístupu, můžeme považovat sdílený odpor některých národů týkající 

se užití jedu. I když v této době ještě nelze hovořit o mezinárodním obyčeji v dnešním slova 

smyslu, pravděpodobně se jedná o nejstarší příklad zákazu bojového prostředku v dějinách 
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mezinárodního práva, ve kterém je mj. možné sledovat pozitivní posun, směřující k regulaci 

válečných konfliktů. 

Nejstarší zmínky o negativním postoji vůči otráveným zbraním pocházejí z Indie. 

Prakticky nejznámější právní dílo starověku, tj. z období mezi 12. a 8. stoletím př. n. l., sbírka 

Manusmrti, jež shrnuje zákony obecné lidské morálky, uvádí, že při souboji s nepřítelem je 

striktně zakázáno užívat některé zápalné a jedovaté zbraně.67 Na druhou stranu, jiné relevantní 

vojenské příručky, jako např. Arthashastra z období vlády císaře Chandragupty Maurya, 

otravování vodních zdrojů nepřítele naopak propagují bez ohledu na jakékoli morální aspekty. 

Tato ambivalence a s ní spojený oportunismus, jakožto jevy velice časté v přístupu mnoha 

tehdejších státních uskupení, pramenily pochopitelně z pragmatických důvodů, kdy zatímco 

autority kázaly vodu, vojevůdci pili víno, a bránila zformování uceleného zákazu. 

Co se evropského kontinentu týče, nejvýraznějším byl postoj Řeků a Římanů, 

propagujících komplexní soubor válečných zvyklostí, tzv. koina nomina68, které kromě 

zákazu užití jedovatých šípů, potažmo i jedů jako takových upravovaly i nakládání s mrtvými, 

válečnými zajatci či civilisty. Dle slov německého toxikologa, L. Lewina, Římané „už jen 

pomyšlení, že jejich protivník má být usmrcen tajně podaným jedem, nebo v otevřeném boji 

svištícím šípem napuštěným jedem, odmítali jako urážku lidské důstojnosti a mravnosti.“69 O 

jasné snaze Římanů uchovat tyto válečné standardy, byť s velice omezenou osobní 

působností, svědčí i početné literární zmínky, z nich jako příklad můžeme uvést dílo historika 

Florentina, který otrávení vodních zdrojů nepřítele označoval za akt, který „odporuje 

nebeskému řádu a obyčejům předků70“či okřídlený latinský výrok „armis bella non veneris 

geri“ („válka se vede zbraní a ne jedem“), který byl propagován mnoha římskými právníky.71 

3.2. Raný novověk 

Pojmem raný novověk označujeme časový úsek přibližně od počátku 15. století do 

konce 18. století, čili období, jehož renesančními základy dokázala otřást až velká 

francouzská revoluce. I když se jedná o označení „šité na míru“ především evropským 

dějinám, vyjadřující souhrn myšlenkových koncepcí, které vedly k převratným změnám 

prakticky ve všech oblastech života člověka, lze jej velice snadno zobecnit vzhledem 

k celosvětovým důsledkům. 
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3.2.1. Renesance, průmyslová revoluce a experimentální chemická munice 

Ačkoliv každé z historických období, které jsem dosud v této práci uvedla, 

nepostrádalo svou charakteristickou skupinu vědců, ať už se jim říkalo jakkoli, kteří 

konstantně vyvíjeli nové a lepší technologie, pravdou je, že skutečný vynálezecký duch 

schopný inovace a překročení dosavadních horizontů přinesla až renesance. Toto kulturní 

hnutí propagující hodnoty jako antropocentrismus a humanismus, přineslo mj. vědeckou 

revoluci, která v důsledku touhy poznat pravou podstatu člověka a vysvětlit některé přírodní 

jevy, položila základ disciplínám jako je chemie, fyzika a biologie v jejich moderní podobě. 

V souvislosti s tím byla také konečně prosazena koncepce moderního experimentu, která 

požadovala podložení každé hypotézy buď řádným experimentem, nebo praxí.  

Tak jako tomu bývá vždy, na vědeckou revoluci navázala revoluce vojenská, která již 

byla předznamenána masovým rozšířením střelného prachu v Evropě v průběhu třináctého 

století, a dala tak vzniknout široké škále nových bojových prostředků, jako bylo např. 

dělostřelectvo či příruční palné zbraně. Pokud jde o střelný prach samotný, i když by na něj 

mohlo být pohlíženo jako na chemickou zbraň, ať už vzhledem k jeho chemickému složení 

nebo toxickým zplodinám, představuje pouze jednou z komponent vedoucích k vývoji 

skutečné chemické munice, navíc doplněné o dostatečné množství toxické látky určené 

primárně k otravě nepřítele72. 

Ve spojitosti s odvážnými pokusy směřujícími k sestrojení moderní binární munice, je 

třeba zmínit zajímavou osobnost jménem Veit Wulff von Senffenberg. Tento rakouský rytíř  

a vynálezce, zabývající se výrobou zápalných a výbušných směsí, je známý jednak pro své 

projekty vývoje arsenikálních dýmů s vysokou toxicitou nebo experimenty s přírodními jedy 

(např. opium a blín černý), a jednak pro vyhraněné postoje týkající se užití bojových 

prostředků73. Jeho všeříkající výrok „Křesťane nikdy nesmí tak vražednou zbraň použít proti 

jiným křesťanům. To je ovšem zcela na místě proti Turkům a podobným neznabohům74“ 

poměrně přesně vyjadřuje v té době rozšířené tendence válčících stran posuzovat právo 

nepřítele na „civilizovaný boj“ na základě jeho vyznání, popř. rasového původu, které měly 

bezpochyby značný vliv i na formování tehdejšího mezinárodního práva. 

Dalším poměrně úspěšným vizionářem, který stojí za zmínku, byl polský generál 

Kazimierz Siemienowitcz, mj. autor populární vojenské příručky Artis Magnae Artilleriae 

(„Velké umění dělostřelecké“), zastávající pokrokové tvrzení, že „ve válce se již neumírá 

                                                      
72 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci.s. 269 – 287. 
73 PITSCHMANN. Tamtéž. s. 278-279. 
74 ROMOCKI, S.J. Geschichte der Explosivstoffe. s. 283. 



27 

 

pouze na jeden, nýbrž na tři způsoby, a to železem, jedem nebo ohněm75“, známý jak pro 

experimenty s chemickými granáty, které již obsahovaly dráždivý chlorid rtuťnatý, tak pro 

primitivní biologickou munici, tj. duté koule naplněné slinami psů postižených vzteklinou. 

Siemienowitcz byl také jedním z prvních chemiků, kteří popsali závislost účinků chemických 

zbraní na meteorologických podmínkách, poukazujíc tak na neefektivitu toxického oblaku 

rozptýleného větrem.76 

V neposlední řadě považuji za podstatné zmínit skutečnost, že ačkoliv v lůně renesance 

vzniklo mnoho pozoruhodných návrhů, zaměřených na masovou produkci zbraní 

využívajících jedovaté páry a dýmy, stále chyběla jak společenská poptávka po jejich 

realizaci, tak dostatek potřebných chemických látek, a tudíž často upadaly v zapomnění. Na 

druhou stranu, přijetí dokumentu, jako byla Štrasburská úmluva z roku 1675 („Strasbourg 

Agreement“), první bilaterální smlouva obsahující ustanovení o zákazu chemických zbraní, 

uzavřená mezi Francií a Svatou říší Římskou v reakci na užití extraktu z rulíku zlomocného 

za účelem zvýšení smrtícího účinku výbušnin77, jasně poukazovalo na letmé snahy vyloučit 

tyto „zrádné a ohavné“ zbraně z používání již mnohem dříve, než došlo k rozvinutí jejich 

plného potenciálu. 

Přibližně v druhé polovině 18. století, se na základech vystavěných renesancí začal 

postupně rozvíjet další fenomén, a to průmyslová revoluce. Toho kulturně-společenské hnutí, 

jehož vznik navazuje na anglickou revoluci a vzestup tzv. buržoazie, zapříčinilo přechod od 

neproduktivní řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární, příznivě podpořilo rozvoj 

kapitalismu a v neposlední řadě pozitivně ovlivnilo nové vědecké a technologické objevy.78 

Eliminací posledních magických prvků, se z chemie konečně vyvinula moderní věda, přímo 

formující praktický život společnosti. Objevy jako kyslík či vědecká teorie hoření se rychle 

promítly do vývoje nových zápalných a chemických zbraní, přičemž současně přispěly 

k vývoji ochrany proti toxickým plynům nebo jiným aerosolům. Co víc, pokrok se nezastavil 

pouze u chemie a stejných úspěchů pochopitelně dosáhly i jiné vědecké disciplíny, jako např. 

biologie či nově vzniklá atomistika.79 

Jak již bylo avizováno výše, byla to právě průmyslová revoluce, která poskytla 

tehdejším státním uskupením silnější technickou základnu, a tudíž i zvýšenou efektivitu 

donucovacích mechanismů. Na druhou stranu, vzhledem k faktu, že tehdejší právo 
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ozbrojených konfliktů muselo reagovat i na jiné podněty, jako možnost zvětšení bitevního 

pole o vzdušný prostor (vynálezem horkovzdušného balonu), lépe vybavené armády 

sponzorované státem, popřípadě postupné náznaky směřující k totální válce, realizace 

podrobnější úpravy zákazu chemických zbraní i nadále zůstávala v pozadí. Dle mého názoru 

je v tomto stádiu velice těžké říci, zdali pravým důvodem byla „stále“ nákladná výroba 

chemických zbraní, s ní spojené sporadické využití a nejistý výsledek, nebo naopak síla 

formujícího se obyčejového pravidla. Neopomenu-li sociologický fakt, že liberální státníci 

mají tendence tíhnout ke Kantově imperativu více, než vojevůdci nebo vědci, přikláním se 

spíše k vysvětlení oportunistickému. Ačkoliv prameny místy hovoří nejasně, případy 

spontánního použití chemických látek zdaleka převažují nad příležitostními zákazy autorit 

odvolávajících se na zásady cti nebo civilizovaného boje, jako tomu bylo např. v případě 

zamítnutí projektu námořní ofenzívy za použití oxidu siřičitého námořního velitele Thomase 

Cochrana britskou státní komisí80, čímž v podstatě vylučují oba konstitutivní znaky 

mezinárodního obyčeje. 

3.2.2. Amerika ve stínu „mikrobiálního“ šoku 

Dne 12. října 1492 vystoupil italský admirál Kryštof Kolumbus na pevninu 

bahamského San Salvadoru a formálně prohlásil tamní území, o kterém se v té době mylně 

domníval, že je součástí Indie, za majetek Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského. Tento 

významný historický moment jednou provždy vyvrátil představu o ploché Zemi a zároveň 

otevřel Evropě dosud netušené bohatství, jež Nový svět nabízel. Koneckonců, netrvalo dlouho 

a španělské námořníky přivítali místní domorodí obyvatelé, tj. Indiáni, jak je Kolumbus 

promptně označil.  

Nebyli to však jen conquistadoři, kdo v nadcházejících válečných konfliktech naivní 

domorodce otročili a zabíjeli. Spolu s nimi byly totiž do prakticky sterilního světa zavlečeny i 

východní nemoci, které vzhledem k nedostatku imunity způsobily u Indiánů tzv. mikrobiální 

šok. I když před příchodem kolonizátorů a afrických otroků populace Indiánů samozřejmě 

trpěla mírnějšími nemocemi jako např. zápal plic, malárie a bartonelózou, s pravými 

neštovicemi, žlutou zimnicí, tyfem, horečkou dengue nebo chřipkou se do té doby zdaleka 

nesetkali.81  

Nicméně odmyslíme-li si dalekosáhlou lidskou tragédii a pohlédneme-li na tyto téměř 

tři sta let trvající pandemické cykly prismatem problematiky biologických zbraní, je na místě 
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konstatovat, že radikální postup dobyvatelů poprvé v historii poměrně výrazně demonstroval 

některé významné prvky a především nebezpečnou inklinaci k prudkým výkyvům biologické 

války. Nicméně, jak ve své knize Dobytí Ameriky ostře poznamenal francouzský sémiotik 

Tzvetan Todorov „conquistadoři spatřují v epidemiích jednu ze svých zbraní, neznají sice 

tajemství biologické války, ale kdyby mohli, jistě by nemocí vědomě využili82“, pro pozdní 

středověk charakteristická nízká úroveň vědy a přísné náboženské konvence vědomé vedení 

biologické války zcela vylučovaly, a tudíž nelze ani na jednání conquistadorů pohlížet jako na 

exces stojící mimo tehdejší právo ozbrojených konfliktů.  

Variola Major / Pontiacovo povstání a Amherstův plán 

Za nejhorší ze všech nemocí, které společně s námořníky přicestovaly do Nového světa 

a staly se pro místní obyvatelstvo osudnými, jsou považovány pravé neštovice (lat. Variola 

Vera). Toto prudce nakažlivé akutní onemocnění, staré přibližně přes tři tisíce let, se 

vyskytuje ve dvou modifikacích, a to tzv. Variola Minor, jež se vyznačuje lehkým průběhem 

a nízkou úmrtností, a častější Variola Major, ze které se můžou vzácně vydělit dva závažnější 

podtypy, tj. maligní a hemoragický (tzv. černé neštovice). Virus z čeledi Poxviridae, jenž 

onemocnění způsobuje, do těla vstupuje nejčastěji skrze dýchací soustavu, tedy například ve 

chvíli, kdy zdravý člověk vdechne výdech infikovaného. Inkubační doba trvá v rozmezí od 

sedmi do sedmnácti dní, přičemž smrt může nastat kdykoliv poté, nejčastěji doprovázena 

sekundární infekcí jako je encefalitida či zápal plic, přičemž tuto situaci znesnadňuje i 

skutečnost, že pro nakaženého variolou v podstatě neexistuje lék (imunitní systém buď nemoc 

porazí, nebo člověk zemře).83 

Jak již bylo zmíněno výše, španělští námořníci byli první, kdo do střední Ameriky 

pravé neštovice zavlékli. Na druhou stranu fakt, že Indiáni vzhledem k nedostatku virové 

tolerance, která roste v závislosti na výskytu nemoci u předešlých generací, a pro ně typické 

genetické homogenitě (spřízněný vektor je pro jedince mnohem nebezpečnější nežli 

nespřízněný)84, nemoci masově podléhali, nevypovídá o biologické válce, nýbrž o přirozeném 

střetu dvou zcela odlišných kultur, a to doslova „se vším všudy“. Přesto je však jisté, že 

poznatky o této rychle se šířící nákaze ovlivnily historicky první pokusy, byť ještě ne zcela 

vědecky podložené, jejího užití jako biologické zbraně v roce 1763. 

Když koncem období známého jako francouzsko-indiánská válka došlo k obléhání 

pevnosti Fort Pitt ottawským náčelníkem Pontiacem, britský kapitán Simeon Ecuyer, dobře si 
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vědom tragických následků plynoucích jak z rozmáhající se nákazy pravých neštovic, tak z 

odříznutí obyvatelstva pevnosti, daroval indiánským náčelníkům, kteří navštívili pevnost ve 

snaze dojednat příměří, dvě infikované pokrývky z místní nemocnice.85 Z počátku nebylo 

jasné, zdali smyslem tohoto plánu bylo skutečně rozšířit obávaný vir mezi populaci Indiánů, 

nicméně korespondence mezi velitelem britských sil v Americe, guvernérem Jeffrey 

Amherstem a plukovníkem Henrym Bouquetem leccos naznačuje.   

Dopisem ze dne 7. srpna 1763 se Amherst dotazuje, zdali „není možné rozšířit 

neštovice mezi nespokojenou domorodou populaci“ a zároveň konstatuje, že „je třeba využít 

každou možnou lest k tomu, aby byl jejich počet snížen.“ („could it not be contrived to send 

the smallpox among those disaffected tribes of Indians? We must, on this occasion, use every 

stratagem in our power to reduce them.”)86. Bouquet okamžitě souhlasí, a to i přes vyjádření 

pochybností o přenosu nemoci na sebe či ostatní osadníky, a navrhuje plán provést pomocí 

„darovaných pokrývek“, což Amherst potvrzuje dopisem ze dne 16. srpna, ve kterém stojí, že 

„bude jen dobře, když se o tento přenos pokusí, stejně jako o každý jiný způsob sloužící 

k vyhubení této mrzké rasy“ („you will do well to try to inoculate the Indians by means of 

blankets as well as to try every other method that can serve to extirpate this execrable 

race.”).87 

I když je dnes složité prokázat, zdali pravou příčinou vypuknutí nákazy byly infikované 

pokrývky, nebo se jednalo o přirozené a nezvratné šíření nákazy mezi jednotlivými kmeny, 

během následujících let padlo pravým neštovicím za oběť až 500 tisíc Indiánů. Ať už byl však 

výsledek jakýkoliv, dle mého názoru lze pokus guvernéra Amhersta a jeho společníků s 

jistotou považovat za nasazení biologických zbraní, a to i přes to, že nikdo z nich v té době 

nemohl mít úplnou představu o možnostech přenosu této nemoci. Nelže ale opomenout 

skutečnost, že to, co by dnes bylo zřejmě považováno za barbarský útok, bylo kdysi z pohledu 

dobyvatelů pouze způsobem, jak co nejefektivněji ukončit existenci „nižší rasy“. 
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4. Zrod moderních chemických a biologických zbraní 

V souladu s tím, co bylo nastíněno v předešlé kapitole, 19. století bylo stoletím 

vrcholící průmyslové revoluce, tedy jakéhosi „multidimenzionálního“ fenoménu, který 

dokázal jednou provždy změnit dosud převážně konzervativní charakter ozbrojených 

konfliktů. Raketový vzestup průmyslu, vědy a techniky, společně s následným převedením 

takto získaných poznatků do vojenské praxe umožnily masovou výrobu přesnějších a 

účinnějších zbraní, které již svou samotnou podstatou odporovaly tradičním koncepcím války.  

Ačkoliv dlouhé mírové období trvající prakticky od roku 1815 do roku 1848 posílilo 

pacifistické naděje, následující válečné konflikty jako krymská válka či americká občanská 

válka tyto naivní představy spolehlivě rozptýlily a současně otevřely široký prostor pro 

nové politicko-vojenské experimenty. Zatímco ještě na konci 18. století se mocnosti 

spoléhaly především na početné armády a veškeré taktické či technické invence byly ihned 

zkopírovány nebo překonány, industrializované státy preferovaly relativně malé bojové 

jednotky vybavené nejmodernějšími technologiemi (např. parní lodě a kanóny). 

V případě, že došlo k ozbrojenému konfliktu, jehož jednou stranou byla země 

disponující jak vyspělou technologickou úrovní, tak finančními prostředky, a stranou druhou 

jakékoli „předindustriální“ uskupení, konečný výsledek šlo poměrně jednoduše předvídat. 

Jako příklad lze uvést nasazení britských kulometů Maxim proti zastaralé súdánské armádě 

v bitvě u Omdurmanu v roce 1898, kdy dle slov dřívějšího prince Abdula Majeeze vojáci 

„Neutíkali ani nebyli vystrašeni. Hromadně umírali, zatímco se pokoušeli prolomit linie 

nepřítele skrze palbu kulometů“ („They didn‘t run, they didn’t get scared. They died in 

waves trying to reach the British lines through the bullets of the Maxim guns“).88 Na druhou 

stranu, ke zcela opačnému výsledku došlo za předpokladu, že se ve válečném poli střetly 

dvě rovnocenně vyspělé strany, z nichž ani jedna nedokázala dosáhnout bleskového 

vítězství. Ozbrojený konflikt tak většinou velice rychle vyústil v dlouhotrvající přehlídku 

vzájemné devastace, doprovázenou zvýšenou mírou zbytečného utrpení, zranění a 

v konečném důsledku i úmrtí na obou stranách, jak se koneckonců ukázalo např. 

v Americké občanské válce, trvající v rozmezí let 1861 až 1865.  

4.1. Chemicko-biologická revoluce 19. století 

K rozhodujícímu přechodu průmyslu k mechanizaci doprovázeného hromadnou 

výrobou zboží došlo přibližně ve druhé polovině 19. století. Jednalo se také o období, ve 
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kterém došlo ke konečnému přijetí myšlenky propagující sepjetí techniky s přírodními, 

matematickými a lékařskými vědami. Téměř komplexní systémy infrastruktury a masové 

komunikace doprovodilo plošné zavedení elektřiny jako energie, což ve svém konečném 

důsledku umožnilo mnohem rychlejší sdílení nových odborných poznatků a vzájemné 

kulturní ovlivňování. Poměrně konsolidovaná situace v průmyslové Anglii, Francii, USA a 

posléze i nově sjednoceném Německu poskytla podhoubí pro zdokonalování dosavadních, 

popř. vytváření nových, vynálezů (jak v chemické, tak biologické rovině), které i přes 

zdánlivě mírové úmysly svých tvůrců výrazně přispěly k formování tzv. imperialistického 

světového řádu.89 

4.1.1. Objevy nových chemických látek 

I když lze chemickou válku obecně považovat za záležitost charakteristickou až pro 20. 

století, tedy za jev zrozený především na poli první světové války, popř. ozbrojených 

konfliktů následujících, už v průběhu 19. století znali tehdejší vědci většinu chemických látek, 

z nichž některé disponovaly značným bojovým potenciálem. Jednalo se o látky, které sice 

ještě nespadaly do tehdy neexistující kategorie chemických bojových látek, nicméně odvážné 

projekty je již velice často označovaly za základní komponentu moderních chemických 

zbraní90: 

a) Chlor (Cl, lat. Chlorum, angl. Chlorine) 

objevitel: Carl Wilhelm Scheele, 1774 

kategorie: dráždivé plyny (plynné) 

účinky:  dráždivé účinky, způsobuje poleptání plícních tkání, smrt  

návrhy užití: hygienické zajištění armády, zákopový bojový plyn  

 

b) Kyanovodík(HCN, lat. Hydrogenii Cyanidum, angl. Hydrogen Cyanide) 

 

objevitel: Carl Wilhelm Scheele, 1782 

kategorie: krevní jedy (kapalné a plynné) 

účinky:  tkáňová hypoxie, blokáda oxidačně-redukčních pochodů v tkáních 

užití: granáty plněné kyanovodíkem (napoleonské války) 

 

c) Chlorkyan (CK, angl. Cyanogen Chloride) 

 

objevitel: Claude Louis Berthollet, 1802 

kategorie: krevní jedy (plynné) 

účinky:  příznaky vedoucí od kašleči nevolnosti až k ochrnutí a smrti 

užití: francouzské dělostřelecké granáty (předválečné období) 
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d) Fosgen (COCl2, angl. Carbonyl Chloride, Phosgene) 

 

objevitel: Humpry Davy, 1812 

kategorie: dusivé plyny (kapalné a plynné) 

účinky:  poleptání plícních tkání, špatná srážlivost krve, plícní edém, smrt 

užití: granáty plněné kapalným fosgenem, bojový plyn  

 

e) Chlorpikrin (PS, angl. Trichloromethane, Chloropicrin) 

 

objevitel: John Stenhouse, 1848 

kategorie: dusivé plyny (kapalné a plynné) 

účinky:  dráždivé účinky, poleptání plícních tkání, plícní edém, smrt 

užití: bojový slzný plyn (1. světová válka) 

 

f) Bromaceton (CH3COCH2Br, angl. Bromoacetone, Martonite) 

 

objevitel: Eduard Linnemann, 1863 

kategorie: dráždivé plyny (kapalné a plynné) 

účinky:  dráždivé účinky oči, zakalení rohovky, zpuchýřování, plícní edém 

užití: bojový slzný plyn (1. světová válka) 

 

g) Difosgen (ClCO2CCl3, angl. Diphosgene) 

 

objevitel: Willibald Hentschel,1887 

kategorie: dusivé plyny (kapalné a plynné) 

účinky:  dráždivé a slzotvorné účinky, poleptání plícních tkání, plícní edém 

užití: dělostřelecké granáty plněné difosgenem (1. světová válka) 
 

Jak již bylo uvedené výše, vývoj stále účinnějších chemických látek doprovázely stále 

troufalejší koncepce moderních chemických zbraní. Co však bylo mnohdy zajímavější než 

zbraně samotné, bylo odůvodnění jejich použití v poli, shodující se s oficiální morálkou 

pouze pramálo. Jako příklad mohou posloužit návrhy skotského profesora chemie, Lyona 

Playfaira, který během Krymské války zaslal britskému ministerstvu války několik projektů 

orientovaných na vývoj chemické munice. Ať už se ale jednalo o inovace jako granáty 

plněné fosforem či smrtelně jedovatým kakodylkyanidem, žádná z Playfairových vizí se 

konečného schválení nedočkala. Speciální komise totiž považovala nasazení podobných 

prostředků za téměř totožné s otravováním vodních zdrojů, a tudíž neslučitelné 

s obyčejovým válečným právem. I tak se ale Playfair nehodlal vzdát a ve své odpovědi 

apeloval na možnost poměření rozsahu utrpení stran válečného konfliktu, když považoval 

za „nepochopitelné, že jedová pára, která by zabíjela lidi bez utrpení, se považuje za 

nelegitimní způsob boje“.91 Vzhledem k ustálené praxi se sice jednalo o myšlenku v podstatě 

neobhajitelnou, nicméně Playfair svým odlišným pohledem na celou problematiku upozornil 
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na skutečnost, že zákaz vycházející z tradic by měl být vždy posuzován prismatem zákazu 

plynoucího z potřeb reality. 

4.1.2. Teorie mikrobiálního původu nemoci 

Zatímco základ rozvoje moderních chemických zbraní a metod jejich používání přímo 

souvisel s pokrokem průmyslové chemie, prvotním impulsem směřujícím k experimentálnímu 

vývoji biologických zbraní bylo pravé poznání podstaty biologických činitelů, tj. 

koncipováním tzv. mikrobiální teorie původu nemoci („germ theory of disease“). 

I když za dlouhé období, trvající přibližně od starověku až do druhé poloviny 19. 

století, vzniklo mnoho rozličných teorií, jejichž úkolem bylo vysvětlit původ a průběh 

obávaných nemocí, ani jedna z nich nedokázala přisoudit jejich vznik činiteli vnitřnímu 

namísto vnějšímu. Nebylo se koneckonců čemu divit. Vzhledem k úrovni vědy ve spojení 

s náboženskými dogmaty bylo prakticky nemožné objevit existenci mikroorganismů, popř. 

vědecky ji odůvodnit. 

Cesta pro Louise Pasteura, jakožto faktického tvůrce konceptu mikrobiální teorie, by 

však nejspíš nebyla možná bez pomoci britského optika Josepha Jacksona Listera, který 

dokázal odstranit chromatickou vadu a vylepšit mikroskop natolik, že umožnil identifikaci 

částic do té doby neviditelných. Když v roce 1854 Pasteur vyslyšel přání otce jednoho ze 

svých studentů a jal se vyšetřit problémy znehodnocující alkoholovou fermentaci, zjistil, že se 

nejedná o proces čistě chemický, nýbrž o působení mikroorganismů kvasinek, jejichž enzymy 

přeměňují sacharidy na etanol a oxid uhličitý. Na základě vysvětlení kvasného procesu 

Pasteur správně zhodnotil, že jde právě o cizí organismy, které ve výsledku způsobují odchylku, 

což ho současně zavedlo k otázce, odkud tyto mikroorganismy vlastně pocházejí. I přes 

protesty akademické obce, byl Pasteur o deset let později povolán k vyřešení další otázky, a to 

záhadné nemoci devastující francouzský hedvábný průmysl. Netrvalo dlouho a Pasteur 

prokázal jak přítomnost dvou nemocí, tzv. pébrine a flachérie, charakteristických pro bource 

morušového, tak souvislosti jejich přenosu, čímž vyvrátil populární teorii samoplození 

„živého z neživého“.92 

Teorie Louise Pasteura sice otevřela dveře do nového světa mikrobiologie, nicméně 

skeptickým předsudkům akademické obce učinil za dost až Pasteurův nástupce, německý 

doktor Robert Koch. Tento faktický otec bakteriologie z velké části navázal na Pasteurův 

výzkum a zaměřil se především na příčinnou souvislost mezi mikroorganismem a nemoci, 

kterou následně vyvolá. Aby tuto vazbu prokázal, Koch nejprve extrahoval bakterie Bacillus 
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Anthracis z těla mrtvé ovce, poté takto získané bakterie kultivoval a následně vpíchnul 

laboratorní myši. Na základě onemocnění Anthraxem, které se u myši okamžitě projevilo, 

byly v roce 1876 zformovány čtyři tzv. Kochovy postuláty93, sloužící jako vodítko při 

odhalení příčinné souvislosti u tuberkulózy, cholery a později také tyfu, tetanu a moru.94 

4.2. Významné kodifikační počiny 

Na rozdíl od právní regulace novověku, spoléhající na značně partikulární obyčejová 

pravidla, lze přelom 19. a 20. století považovat za důležitý právě z důvodu vítězství tendence 

postupně nahrazovat obyčeje právem psaným. Ačkoliv dostupné zdroje uvádí pro tento posun 

nespočet různých důvodů, dle mého názoru je lze všechny subsumovat do souhrnné kategorie 

vystavené na obavě z nejisté budoucnosti a „destruktivního“ pokroku, který přinášela. 

Britský myslitel Charles Colton v jedné ze svých esejí tvrdí, že válka je v podstatě hrou, 

kterou „nelze“ vyhrát. Přijmeme-li tuto skutečnost a opravdu na válku takto pohlédneme, 

záhy zjistíme, že i nejnemožnější hra by nefungovala bez základních pravidel. Úkolem těchto 

pravidel, ať už obyčejových či psaných, je pak vnést pořádek do válečného chaosu a stát se 

jakýmisi ochránci racionality. Tento model „pravidlo – odpovídající chování“ lze teoreticky 

považovat za bezchybný, nicméně lidé nejsou andělé a praxe je ve výsledku mnohdy 

diametrálně odlišná.  

V praxi může totiž velice často dojít k situaci, kdy na jedné straně stojí obyčejové 

právo, které i přes svou nepopiratelnou závaznost, zůstává vágní, tedy ve světle rychlých 

změn obtížně interpretovatelné, a na straně druhé nutnost „okamžité“ úpravy poměrů (např. 

existence nových zbraní s jedovými prvky vs. obyčejové pravidlo zákazu užití jedu). 

Kodifikační pokusy 19. a 20. století jsou pak přirozenou reakcí na tento stav, přičemž jejich 

úkolem je specifikace obyčeje a stanovení jeho jednotných hranic. A nejen to. Zatímco obě 

deklarace a výsledky haagských konferencí představovaly první z mnoha psaných konsenzů 

mezi státy, tzv. příručky měly sloužit jako manuály pro vojáky tápající v mlhách války95.  

4.2.1. Lieberův kodex (1863) 

Během americké občanské války, přesněji řečeno v roce 1863, spatřil světlo světa jeden 

z nejvýznamnějších kodifikačních počinů válečného práva té doby, tedy Lieberův kodex. 

Tento první moderní, válečné zvyklosti regulující, dokument, který na žádost generála 

Henryho Hallecka vypracoval profesor kolumbijské univerzity Dr. Francis Lieber, byl na 

                                                      
93 EVANS, A.S. Causation and Disease: The Henle-Koch postulates revisited. [online]. 1976 [cit. 2014-08-04]. 
94 SCIENCE MUSEUM. Robert Koch (1843-1910). [online]. 2014 [cit. 2014-08-04]. 
95 CLAUSEWITZ, C. O válce. s. 51. 
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základě doporučení prezidenta Abrahama Lincolna vydán pod názvem Obecný příkaz č. 100 

(„General Orders No. 100: Instructions fort he Government of Armies of the United States in 

the Field“), jako závazná směrnice pro jednotný postup unijních ozbrojených sil.96 

Za nejpodstatnější Lieberovu myšlenku, a to nejen pro účely této práce, lze považovat 

zdokonalený koncept tzv. vojenské nutnosti („military necessity“)97. Vojenská nutnost, jež 

tvoří v dnešní době významný pilíř práva ozbrojených konfliktů (společně s principy 

rozlišování a proporcionality), dle Lieberova názoru správně spočívala v užití pouze takových 

prostředků „které jsou nezbytné jak pro zabezpečení vítězství, tak v souladu s moderním 

právem či válečnými obyčeji98“. Mezi tyto prostředky vojenské nutnosti, nelze v souladu 

s článkem č. 16. kodexu zařadit mimo jiné i veškeré jedy, přičemž článek č. 70. kodexu tento 

zákaz blíže rozvíjí, když stanoví, že „použití jedu jakéhokoliv druhu, ať už v případě otrávení 

studní, potravin nebo zbraní, je dle současných válečných zvyklostí zcela vyloučeno – 

kdokoliv těchto prostředků užije, se sám vylučuje z válečného práva a zvyklostí války99“. 

Ačkoliv konfederační základna zaštítěna ministrem války Jamesem Seddonem, 

s oblibou označovala Lieberův kodex za „zmatený, netříděný, nerozlišující a z části 

obsoletní100“, opak byl pravdou, a Dr. Lieber ve svých 157 článcích úspěšně shrnul základní 

obyčejové zásady týkající se především zacházení se špiony, dezertéry a válečnými zajatci. 

Jeho předpis, byť z počátku platný pouze pro příslušníky unijní armády, dokázal pozitivně 

ovlivnit jak střídmý přístup ke kontroverzním chemickým experimentům ve válce (např. 

dusivé granáty s chlórem Johna W. Doughtryho101), tak přijetí podobných předpisů ve Francii, 

Prusku a Argentině, či dalších mezinárodních úmluv, jako např. Petrohradské deklarace či 

Haagské úmluvy. 

4.2.2. Petrohradská deklarace (1868) 

Expanzivní politika, vyplývající z kontinuální snahy ruského cara Mikuláše I. ovládnout 

podunajská knížectví a současně bránu do středozemního moře (tj. úžiny Dardanely a Bospor) 

rozpoutala v roce 1853 mezinárodní konflikt, známý jako krymská válka. I když se jednalo o 

válku poměrně krátkou – tříletou – svým načasováním a zejména prostředky užitými se velice 

rychle stala významným precedentem, ovlivňujícím svým charakterem veškeré mezinárodní 

střety budoucí. Už enormní ztráty na životech (jen na ruské straně čítající necelý půl milion 

                                                      
96 ICRC: General Order No. 100. Lieber Code. [online]. 2013 [cit. 2014-21-05]. 
97 BOOTHBY, W. Weapons and the law of armed conflicts. s. 9. 
98 BOOTHBY. Tamtéž. s. 9. 
99 Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). Art 70. 
100 AMERICAN RED CROSS: The Lieber Code. [online]. 2013 [cit. 2014-21-05]. 
101 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 433. 
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mrtvých) dokázaly do určité míry motivovat mezinárodní společenství k přijímání rozličných 

úmluv specializujících se především na ochranu civilistů, ale také na doslovné rozvíjení 

zásady vojenské nutnosti v praxi. 

První, a tudíž velice významnou úmluvou patřící do této kategorie, je Deklarace o 

zákazu používání výbušných nábojů ve válce („Declaration Renouncing the Use, in Time of 

War, of Explosive Projectiles Under 400 Grams Weight“), zkráceně známá též jako tzv. 

Petrohradská deklarace. V tomto případě se jednalo o kolektivní prohlášení šestnácti 

přítomných států, kterým se explicitně zříkaly válečného použití střeliva o váze menší než 

400g, navíc často doplněného o třaskavé nebo zápalné látky, jakožto prostředků odporujícím 

zákonům lidskosti.102 To, co se na první pohled mohlo zdát jako pouhé pravidlo „z nouze“, 

tak částečně předestřelo i zodpovědělo otázku, ve které chvíli technické požadavky modifikují 

koncept vojenské nutnosti směrem k dodržení základních zákonů lidské společnosti.103 

4.2.3. Bruselská deklarace (1874) 

O šest let později, na základě opětovné iniciativy ruského cara Alexandra II., byla 

svolána další konference, tentokrát v belgickém Bruselu. Hlavní důvodem této konference, 

na kterou se po náročném jednání dostavili delegáti patnácti evropských států, měla být 

revize rapidně se měnících poměrů ve válečném právu a s tím související zmínění napětí 

panujícího v mezinárodním společenství. 

Finální draft, který byl nakonec konferencí přijat („Project of an International 

Declaration concerning the Laws and Customs of War“), obsahoval celkem 56 článků, které 

kromě klasických pravidel regulujících průběh konfliktu (přibližně stejně jako v případě 

Petrohradské deklarace), obsahovaly i oddíl věnovaný bojovým prostředkům („means of 

injuring the enemy“). Jde právě o články 12, 13 a 14 tohoto oddílu, které jednoznačně 

stanoví jak zákaz neomezené svobody ve volbě bojových prostředku stranami ozbrojeného 

konfliktu, tak na to navazující explicitní zavržení užití jedu, jedovatých zbraní, jakož i dalších 

prostředků, které mohou způsobit zbytečné utrpení stejně jako veškerých střel zakázaných 

Petrohradskou deklarací.104 

Ačkoliv se jednalo o projekt poměrně propracovaný, už jen z důvodu počátečního 

odporu některých přítomných delegátů byly šance na jeho celoevropské prosazení minimální. 

Na druhou stranu, byť návrh nebyl ratifikován, představoval významný krok směrem ke 

stále dokonalejší úpravě válečného práva. Vypovídá o tom koneckonců i rozsáhlý výzkum 
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Ústavu mezinárodního práva (IDI), kterému byl návrh Bruselské deklarace podroben, aby se 

v zápětí mohl stát předlohou pro Oxfordský manuál (1880) či dokumenty přijaté v průběhu 

obou Haagských konferencí (1899,1907).105 

4.2.4. Oxfordská příručka (1880) 

Soubor pravidel pozemní války, také známý jako Oxfordský „manuál“ nebo „příručka“ 

je svou existencí pevně spojen s Ústavem mezinárodního práva („Institut de Droit 

International“), který vznikl v Ženevě roce 1873. Tato instituce, založená především za 

účelem prohloubení mezinárodního dialogu a usnadnění spolupráce při tvorbě kodifikací 

humanitárního práva, vypracovala na základě poznatků, získaných převážně z Petrohradské a 

Bruselské deklarace, podrobnější osnovu s potenciálem podpořit rozhodování armádních 

příslušníků. 

Hlavní inovace Oxfordské příručky, navazující na tradici Lieberova kodexu, pracovala 

s existencí určitého modelu „průměrného vojáka“, pro kterého bylo pochopitelně velmi 

náročné přizpůsobit své chování příslušné válečné situaci.  Na jedné straně, zde stojí vrchní 

velitele, disponující téměř ve všech případech podrobně specifikovaným válečným cílem 

(povětšinou je podepřen znalostí poměrů a obecnou statistickou studií), který je však 

odlidštěn ve své komplexnosti. Stranu druhou v tomto případě představuje skupina lidí 

bránících svou zemi, kde je každý jednotlivec doslova donucen čelit absolutní nejistotě a 

iracionálním výčitkám, kde hranice mezi krutostí a ctností je mnohdy velice diskutabilní. A 

právě zde přichází ke slovu Oxfordská příručka, jejímž úkolem je pomoci vojákům se 

zformováním zákonného náhledu na specifické situace. Povinností státu totiž není pouze 

přijímání a modifikace „nových“ pravidel, nýbrž i seznámení jeho obyvatel s těmi již 

existujícími, ať už pro jakékoliv situace. 

Závěrem je třeba poznamenat, že samotná koncepce Oxfordské příručky se příliš neliší 

od předešlých deklarací, přičemž některá jejich ustanovení doslova kopíruje. Příkladem 

mohou být především články 7. a 8., které stanoví jednak povinnost udržet ozbrojený konflikt 

v čestných mezích, a jednak již klasický zákaz užití jedu, ať už jako zbraně hlavní či její 

komponenty, popř. článek 9 zapovídající veškeré zbraně a projektily s potenciálem způsobit 

nadměrné utrpení nebo nerozlišující účinky („superfluous suffering and aggravate wounds“).106 
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4.2.5. I. a II. Haagská konference (1899, 1907) 

 Jak již bylo předestřeno výše, zatímco Oxfordská příručka spoléhala převážně na 

domácí inspiraci, tj. petrohradskou a bruselskou deklaraci, haagské konference se rozhodly 

zamířit hlouběji do minulosti a „navrátit“ válečné právo zpět do instancí Lieberova kodexu. 

Obě konference se zabývaly především otázkou odzbrojení, právní úpravou válečného stavu a 

v neposlední řadě potrestáním válečných zločinců, přičemž určitý důraz byl kladen také na 

vytvoření kolektivního orgánu, tj. stálého rozhodčího soudu v Haagu, který se stal jakýmsi 

prvním signálem vedoucím až k obligatornosti mírového řešení sporu mezi státy107 (v době 

konání haagských konferencí byla možnost řešit konflikty silou naprosto běžná). 

 Na rozdíl od kodifikací předchozích představovaly výsledky haagských konferencí 

solidní základ, na kterém vzniklo moderní právo ozbrojených konfliktů, přičemž samotný 

ženevský protokol, přijatý o pár desítek let později, je považován za faktický dodatek k těmto 

úmluvám.  Na druhou stranu je potřeba také zmínit, že vzhledem k odmítavému postoji 

mezinárodního společenství zahrnujícího extenzi benefitů plynoucích z úmluv, byla jejich 

působnost striktně omezena a vztahovala se prakticky pouze na modelové situace, kdy 

účastníky konfliktu byli sami signatáři108.  

I. Haagská konference (1899) 

 Nespokojenost, pramenící ze systematické expanze určitých států, společně s čím dál 

tím víc napjatější celosvětovou atmosférou podpořila iniciativu cara Mikuláše II., který v roce 

1899 svolal mezinárodní konferenci do belgického Haagu. Účelem tohoto setkání byla hlavně 

snaha zhodnotit budoucí technický vývoj včetně jeho vlivu na moderní válečnictví a následně 

se pokusit o vybudování nového a komplexnějšího mezinárodního řádu. Tyto nelehké úkoly 

byly svěřeny celkem třem komisím, z nichž první řešila otázky odzbrojení, druhá úpravu 

válečného práva a třetí mírové řešení mezinárodních sporů109, přičemž konference se 

účastnilo 26 tehdejších států. Konečným výsledkem konference bylo uzavření tři úmluv, tří 

deklarací o omezení nepřátelství ve válce a jedné rezoluce týkající se nutnosti omezit 

vojenské výdaje. 

 Za nejpodstatnější „haagský produkt“ pro účely této diplomové práce lze považovat již 

zmíněnou Úmluvu o zákonech a obyčejích pozemní války („Convention respecting the Laws 

and Customs of War on Land“), popř. její přílohu nazvanou Řád války pozemní, obě z roku 
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1899, jejichž význam spočíval v kodifikaci obecných i zvláštních, převážně zvykových, 

pravidel pro vedení pozemní války.  

 Jako příklad může sloužit kultovní článek 22 Řádu, který stanoví všeobecně 

převládající postoj, čili že strany ozbrojeného konfliktu nemají neomezené právo při výběru 

prostředků k boji110 („the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not 

unlimited“). Při každém ozbrojeném konfliktu je třeba pečlivě vybírat, jaký prostředek v jaké 

chvíli použít a ctít tak veškeré smluvní a zvykové zákazy (jde o ustanovení, které se poprvé 

objevilo v Petrohradské deklaraci). Navazující článek 23 Řádu dále stanoví jednak přísný 

zákaz použití jedů a jedem obohacených zbraní („it is especially forbidden to employ poison 

and poisoned weapons“), čili pravidlo zaměřující se jak na nechvalně známé praktiky 

otravování studní a jiných zdrojů pitné vody, tak na rozličné jedem obohacené projektily, a 

jednak obecnější zákaz užití zbraní, střel a látek způsobilých přivodit nadměrné útrapy („to 

employ arms projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering“), jdoucí často 

ruku v ruce s nerozlišujícími účinky.111 

II. Haagská konference a Martensova klauzule (1907) 

 Vrchol předválečného období, co se vývoje práva ozbrojených konfliktů týče, 

představovala 2. haagská konference, a to jak pro její výstup v podobě 13 úmluv, tak 

především pro jejich následný celosvětově-regulační odkaz. Tyto úmluvy byly obsáhlejším 

smluvním vyjádřením platných obyčejových pravidel a válečných zvyklostí, kde byly 

formulovány nejen konkrétní pravidla vedení války, striktně podřízeny zásadě lidskosti, ale 

také pravidla o ochraně obětí války.112 

 Ačkoliv v některých případech byly přijaty úmluvy zcela nové (např. Úmluva o 

právech a povinnostech neutrálních států v námořní válce), z velké části se jednalo o 

znovupřijetí a doplnění haagských úmluv z roku 1899, tj. nové redakce Úmluvy o zákonech a 

obyčejích pozemní války včetně Řádu pozemní války (s tím, že prakticky totožná úmluva 

z roku 1899 zůstala v platnosti pro ty státy, které odmítly ratifikovat úmluvu pozdější), či 

Úmluvy o pokojném vyřizování mezinárodních sporů („Convention for the Pacific Settlement 

of International Disputes“). 

 Stěžejní Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války kladla kromě ustanovení o 

obecných i speciálních zákazech důraz také na tzv. Martensovu klauzuli. Jednalo se o nově 
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Laws and Customs of War on Land of 18th October 1907. Art 22. 
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modifikovanou součást preambule Úmluvy, která stanovila, že „dokud nebudou stanovena 

další závazná pravidla, smluvní státy prohlašují, že v případech neregulovaných, zůstávají 

v platnosti zvyklosti existující mezi civilizovanými národy v podobě, v jaké vyplývají ze zákonů 

lidskosti a požadavků veřejné morálky“ („remain under protection of and the rule of the 

principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized 

peoples, from the law of humanity, and the dictates of the public conscience“)113. Z takto 

koncipované dikce Martensovy klauzule lze pak vyvodit úmysl tvůrců upozornit na existenci 

obyčejového práva, jakožto práva původního (poté kodifikovaného), a jeho subsidiární 

závaznost nejen pro signatáře úmluvy, nýbrž pro všechny. Vlastní rozpor mezi koncepcí 

charakteristickou pro přelom 19. a 20. století, tzv. „si omnes“, jejímž základem bylo přesvědčení 

o závaznosti úmluv v konfliktech, kterých se účastnily pouze příslušné smluvní strany, a 

působností erga omnes se de facto pokusil vyřešit až Norimberský mezinárodní vojenský 

tribunál.114 

 V neposlední řadě je třeba si uvědomit, a to zvláště v souvislosti s otázkou porušování 

haagských úmluv během první světové války, že i když ustanovení operující s neurčitými 

pojmy jako jsou „zákony lidskosti“ a „požadavky veřejné morálky“ dokázaly vytvořit jistý 

normotvorný standard práva ozbrojených konfliktů, nedokázaly nikdy přímo ovlivnit zákaz 

nebo povolení konkrétních zbraní, a to z toho důvodu, že odpor k určitým prostředkům ve 

válce automaticky nezakládá všeobecné legální kritérium.115 Na druhou stranu samotný fakt, 

že Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války představovala v té době dosud nejdelší 

kodifikační počin, znamenal ochotu mezinárodního společenství „otočit svou křehkou 

plachetnici z rozbouřeného moře směrem k ústí klidnější řeky“ a postupně explicitně 

eliminovat příčiny zbytečného utrpení ve válce. 
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5. První světová válka / Ženevský protokol / 1925 

Za předpokladu, že bez zbytečného patosu pohledneme zpět moderními dějinami, lze 

konstatovat, že neexistuje událost, která by byla s vývojem vojenství počátku dvacátého 

století spjatá tak významně, jako první světová válka, známá také jako válka „velká“. Tento 

globální konflikt, který si ve výsledku vyžádal více než deset milionu obětí, trval přes čtyři 

roky a vedle zavedení nových technických prostředků, jako byly např. tanky, letadla či bojové 

plyny, vytvořil mimo jiné jakýsi precedent vztahu mezi vůli dodržovat mezinárodní úmluvy a 

touhou vyhrát válku. Nicméně, ještě před tím, než zabředneme do zkoumání plošného užití 

chemických, popř. biologických zbraní a jejich právního rámce, považuji za podstatné letmo 

shrnout průběh první světové války, jakožto války „statické“ a totální. 

Když 28. června 1914 došlo k atentátu na dědice rakousko-uherského trůnu, Františka 

Ferdinanda d’Este, rakouská vláda se za aktivní podpory německého císaře rozhodla „vyřešit 

východní otázku“ jednou provždy a vyhlásit Srbsku válku. Ačkoliv sarajevské neštěstí bývá 

často považováno za hlavní příčinu následující války, není tomu tak - jednalo se totiž pouze o 

záminku k naplnění německých snů a současné vykrystalizování kulturních, ekonomických a 

politických vztahů v Evropě116. Následně, zatímco armáda Rakouska-Uherska vytáhla na 

Srbsko, Německo, znepokojené mimo jiné ruskou mobilizací, přehlédlo tehdejší neutralitu 

Lucemburska a Belgie, promptně oba státy obsadilo a soustředilo se na co nejrychlejší dobytí 

Francie.   

Časem se k Německu, tj. na stranu Centrálních mocností, připojily kromě Rakouska-

Uherska i Osmanská říše a Bulharsko, přičemž na stranu tzv. Dohody přistoupily státy jako 

Velká Británie (ze strachu z další expanze agresivního Německa), Spojené státy, Rumunsko, 

Itálie, Japonsko a dalších cca 20 menších států.117 Drobný konflikt přerostl v globální, a i 

když německé síly dopochodovaly k Paříži již během prvního měsíce, ofenzívou byly 

zatlačeny zpět na sever, kde po bitvě na řece Marně došlo ke konečné stabilizaci západní 

fronty (linie táhnoucí se od Severního moře až ke Švýcarské hranici).  Na této frontě, popř. na 

dvou dalších (východní s Ruskem či italská) došlo k několika bitvám (např. Ypres, Artois, 

Tannenberg), během kterých byly mnohdy až „bezskrupulózně“ nasazeny technické novinky, 

jejichž jediným úkolem bylo přispět k rychlému vítězství. 

Za definitivní zlom ve válce lze považovat osudný rok 1917, kdy vyčerpané Německo 

sáhlo k neomezené ponorkové válce a urychlilo tak vstup Spojených států na stranu Dohody. 

Ve chvíli, kdy byli příslušníci spojené francouzsko-britsko-americké armády schopni zatlačit 
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nepřítele zpět za Hindenburgovu linii, Osmanská říše požádala o mír, Rakousko-Uhersko 

padlo a německý císař Vilém II. byl donucen dne 28. června 1919 v zrcadlovém sále 

Versailles podepsat kapitulaci.  

Byl ustanoven tzv. „světový řád“ vítězů, jehož úkolem mělo být především za pomoci 

nového mocenského rozdělení Evropy a Společnosti národů („League of Nations“) zabránit 

riziku vypuknutí další světové války, nasazování stále silnějších bojových prostředků a 

v neposlední řadě i enormním ztrátám na životech. Již na první pohled se však jednalo o cíle 

příliš vznešené na to, aby se staly skutečností. Ochota pohřbít důsledky (byť dle některých 

pouze zdánlivého) porušení Haagských úmluv příliš brzy společně s beztrestnou exploatací 

Německých zdrojů ve jménu vyššího dobra zbrázdily tvář poválečné Evropy mnohem víc, 

než se tehdy dalo očekávat. 

5.1. Experimenty s tzv. bojovými plyny 

Ještě před tím, než přistoupíme ke zkoumání bojových plynů, je zapotřebí se krátce 

zamyslet nad tím, proč vlastně došlo k jejich výrobě a posléze i použití na masové škále, která 

v té době neměla obdoby. Co v konečném důsledku přesvědčilo nemalé množství opozičních 

generálů k tomu, aby opustili zásady čestného boje a zavřeli oči před něčím, co již na první 

pohled mohlo být klasifikováno jako jed. Pravdou je, že odpověď na tyto otázky je vcelku 

jednoduchá. Ve skutečnosti se totiž jednalo především o čas. Je naprosto logické, že čím déle 

válka trvá, tím agresivnější prostředky jsou strany konfliktu ochotny zvolit, aby dosáhly 

rychlejšího vítězství. 

Na začátku německé válečné přípravy počítaly s krátkou vítěznou válkou dle tradičního 

schématu, na jejímž konci mělo dojít k novému rozdělení dobitých území a mocenských sfér 

vlivu, přičemž jakákoliv výrazná změna ve vedení války byla alespoň vyloučena. Generál 

Helmuth von Moltke počítal s bleskovou válkou na dvou frontách (Francie a Rusko), zatímco 

jeho společník Franz Conrad von Hötzendorf připravil rychlý plán dobití Srbska.118 Ani jeden 

z nich však nepočítals intervencí států, jako např. Velká Británie, s tím spojeným zastavením 

německého postupu na západní frontě a finální proměnou války v zákopovou. 

Vzhledem k tomu, že po bitvě na Marně v září roku 1914 se francouzská poziční linie 

téměř tři a půl roku skoro nezměnila119, generální štáby obou stran se, ačkoliv poměrně 

zdráhavým způsobem, odhodlaly sáhnout do sféry experimentální a dříve zapovězené.  

Úporná snaha vyhrát válku dopadla na živnou půdu rozvíjejícího se zbrojního průmyslu, 
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jehož nedílnou součástí byli průmysl chemický, poskytující potřebný střelný prach nebo 

výbušniny – koncerny jako BASF či Bayer okamžitě posílily výrobu potřebných chemikálií120 

a vyhověly tak koncepci totální války. 

5.1.1. Projekt Desinfektion, yperit a další dědictví Fritze Habera 

Krátce po zahájení německého tažení do srdce Francie použily tamější ozbrojené síly 

vedené generálem Ferdinandem Fochem binární chemické náboje ráže 26 mm, naplněné 19 

ml slzotvorného ethylbromacetátu.121 Ačkoliv se jednalo o příliš slabou koncentraci na to, aby 

vyvolala jakékoli vážnější zdravotní následky, pováleční experti jako např. Rudolf Hanslian 

ve své knize Chemická válka tvrdí, že ve skutečnosti došlo k prvotnímu porušení haagských 

úmluv a současně podnětu k zahájení chemické války, přičemž dle mého názoru správně 

argumentují především vysokou toxicitou ethylbromacetátu, která se de facto nijak neliší od 

později použitých smrtících látek (záleží pouze na koncentraci). Na druhou stranu, ať už se 

jednalo či nejednalo o porušení haagských úmluv, ve výsledku těchto pár incidentů, nedostatek 

munice a obecná paranoia stačily k tomu, aby přesvědčily generála Ericha von Falkenhayna 

provádět stále obšírnější experimenty s toxickými plyny.122  

Ve chvíli, kdy extrémně vysoké ztráty na západní frontě a snaha o zastavení nepřátelské 

ofenzívy definitivně zvítězily nad ideou řádu pozemní války, vedoucí vědec Ústavu císaře 

Viléma pro chemii a elektrochemii („Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und 

Elektrochemie“) a pozdější laureát Nobelovy ceny dr. Fritz Haber dostal nemalé dotace 

k výrobě čehokoliv, co by mohlo poskytnout značnou výhodu při probíhající poziční válce a 

tzv. posílit „za války vlast.“123 

Netrvalo dlouho a pod záštitou státního projektu „Desinfektion“ bylo Falkenhaynovi 

jako nejoptimálnější doporučeno frontové užití chlóru (v té době se jednalo o dostupný plyn 

užívaný např. při výrobě organických barviv) či fosgenu. Od roku 1915 začal probíhat výcvik 

speciálních jednotek v Kolíně nad Rýnem („Pionierkomando / Desinfektiontruppe Peterson“), 

jejichž hlavním úkolem bylo provést organizovaný vlnový chemický útok na západní frontě 

za pomoci speciálně navržených ocelových láhví se zkapalněným chlórem. Dr. Haber, jako 

hlavní konzultant osobně dohlížel jak na výcvik, tak na situaci na frontě, kde musel použití 

bojového plynu tvrdě obhajovat před velícími důstojníky. Generál von Deimling například 

poznamenal, že „otravovat nepřátelé jedem, jako by se jednalo o potkany, je pro každého 
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čestného vojáka nepřípustné124“ přičemž jeho kolega, generál Karl von Einem v listu 

manželce nastínil obavu, že chystané použití plynu bude znamenat „celosvětový skandál.“125 

Po delším čekání na „příznivý vítr“, dne 22. dubna 1915 vypustili němečtí vojáci více 

než 150 tun chlóru z láhví zakopaných podél frontové linie u belgického města Yprés. Proti 

téměř šest kilometrů dlouhému oblaku, do kterého se vypuštěný plyn seskupil, byli nijak 

nechráněni francouzští vojáci naprosto bezbranní.126 A to nebylo vše. Skutečnost, že tento 

plynný kolos začal klesat a pomalu plnit každý krytý i nekrytý příkop, způsobila na stranách 

dohody celkové ztráty okolo 40 tisíc mužů (přibližně 5 tisíc zemřelo na následky otravy). 

Tento tzv. Černý den u Ypres tak znamenal kromě definitivního potvrzení vstupu 

chemie do vojenství i mimořádný taktický úspěch Německa na bitevním poli. Nová důvěra v 

zázračné prostředky, které se z kategorie zakázané přesunuly do kategorie všeobecně uznávané 

prakticky „přes noc“, ještě posílila mobilizační tendence, které vyvrcholily v neustálém 

zavádění dalších toxických látek (ovšem jak na straně Centrálních mocností, tak na straně 

Dohody). Tyto dosud neznámé chemikálie se za účelem snadnějšího laboratorního zařazení 

začaly dělit do čtyř skupin, tj. na dusivé (chlór, fosgen), všeobecně jedovaté (kyanovodík, 

bromkyan), dráždivé (bromaceton) a zpuchýřující (lewisit).127 Nejslavnější z těchto látek, je 

pak nepochybně zpuchýřující bis(2-chlorethyl)sulfid, nazývaný také jako yperit neboli 

hořčičný plyn („mustard gas“ či „hot stuff“), u jehož zrodu v roce 1916 stáli němečtí chemici 

Wilhelm Steinkopf a Wilhelm Lommel. Jednalo se o ideální bojovou látku, která se 

vyznačovala okamžitým účinkem a především obtížnou zjistitelností v terénu128 (více než 

70% zranění během války bylo způsobeno yperitem). 

5.1.2. Legendy o„biologické sabotáži“ 

Zatímco chemické zbraně, popř. jejich podstatné komponenty, se dočkaly během 

první světové války nebývalého rozvoje, biologické zbraně zůstávaly pro zdánlivou novotu 

poněkud v pozadí. Dalo by se říct, že ačkoliv výzkum Louise Pasteura a Roberta Kocha na 

konci 19. století přinesl konečné poznání, co se podstaty a původu infekčních nemocí týče, 

jakýkoliv hlubší výzkum zaměřený na ovládnutí nemoci pro vojenské účely moderní doby 

zůstával množinou vzdálené budoucnosti. Nemoci jako pravé neštovice nebo cholera stále 

představovaly v mysli lidí hrozbu natolik reálnou a ve svém výsledku až destruktivně 

samovolnou, že se neslučovala s představou tehdejších standardních (i nestandardních) zbraní. 

                                                      
124 HANSLIAN, R. Gaskrieg! Der deutsche Gasangriff bei Ypern am 22. April 1915. s. 19. 
125 PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. s. 30-33.  
126 THE HISTORY CHANNEL WEBSITE. Germans introduce poison gas. [online]. 2014 [cit. 2014-27-06]. 
127 PITSCHMANN. Tamtéž. s. 84-86. 
128 CDC. Facts about Sulfur Mustard. [online]. 2013 [cit. 2014-27-06]. 



46 

 

Mezi velice omezenou skupinu biologických činitelů, u kterých na sklonku 20. století 

bylo možné uvažovat o potenciálním válečném využití, lze dle dostupných zdrojů zařadit 

jen bakterie Bacillus Anthracis129(Koch, 1876), vyvolávající onemocnění antraxem, a 

Clostridium Botulinum130 (Ermengem, 1896), jakožto původce akutní paralýzy svalů, tzv. 

botulismu. Na druhou stranu i přes prakticky potvrzenou produkci obou bakteriologických 

kultur jak Německem, tak Spojenými státy, je třeba na zmínky o jejich válečném využití 

pohlížet poměrně skepticky. Jasným příkladem mohou být vágní zkazky o použití leteckých 

pum a granátů plněných choroboplodnými zárodky na západní frontě, které však francouzská 

ani britská zdravotnická služba nikdy nepotvrdila131. 

Trochu odlišným případem jsou zmínky o užití bakterií jako diverzního prostředku 

pro experimentální operace vedené za účelem poškodit ekonomickou stabilitu nepřítele. 

Existují například důkazy o důvěrné korespondenci, týkající se metod šíření antraxu mezi 

hospodářskými zvířaty určenými k zásobování spojeneckých armád, kterou v průběhu roku 

1915 obdržel německý vojenský atašé v Bukurešti. Tamější policejní záznamy dokonce 

uvádí, že rumunské úřady v té době zadržely zásilku biologického materiálu, tj. osm malých 

lahviček naplněných původci antraxu a vozhřivky, doplněnou o přesné písemné instrukce 

k provedení sabotáže.132 

5.2. Ženevský protokol jako zdánlivý lék na chemickou válku 

 Z počátku je třeba si uvědomit, že ačkoliv se problematika chemických zbraní 

v moderní době potýká především s negativními emocemi, jedná se o téma velice 

kontroverzní (stejně jako v případě zbraní biologických). Jak jsem již mnohokrát zmiňovala 

dříve, zákonitosti, které platí během stavu míru lze jen těžko vztahovat na válečný stav a vice 

versa, a tudíž je nutno nahlížet i na porušení Úmluvy o zákonech a obyčejích pozemních 

války z roku 1907 jinak, než prismatem absolutna. Velký problém představuje v neposlední 

řadě i skutečnost, že neexistovala jakákoliv moc, která by dokázala kontrolovat dodržování 

předválečných mezinárodních úmluv a být tzv. „policistou v zemi nikoho“. 

 V roce 1919, v době konání mírové konference v Paříži, se proti sobě přirozeně střetly 

dva názorové proudy. Zatímco obhájci chemických zbraní operovali s tím, že „každá nová 

zbraň, překonávající starou, je nejprve odsuzována jako nehumánní, ale později se stává 
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pokrokovou a legitimní“133 nebo, že „haagská konvence hovoří jen o střelách, jejímž jediným 

účelem je rozšiřování dusivých a otravných plynů“134, jejich odpůrci například tvrdili, že 

„granáty zeleného a žlutého kříže, které slouží k rozlišování otravných plynů a kterých se ve 

světové válce používalo, samo sebou porušily ustanovení deklarace II z roku 1899, což 

přiznává německá strana.“135 I když uznáme, že obě strany měly pro svá tvrzení vcelku 

relativní základnu, pravdou je, že kontext první světové války, a to včetně její masovosti, 

koncepci zákazu chemických zbraní opravdu modifikoval. V určité chvíli zde totiž došlo 

k přerodu experimentu s nejistým výsledkem na zbraně hromadného ničení, systematicky 

zvyšující válečné útrapy (zvláště v důsledku záměrného zvyšování toxicity chemických látek 

se z dříve neletálních zbraní staly zbraně letální). Argument, že ustanovení určité úmluvy jsou 

formulovány neobratně, by měl totiž ustoupit právě ve chvíli, kdy dojde k popření základních 

principů, ze kterých úmluva vychází. K tomu však pochopitelně nedošlo a potvrdila se pouze 

neměnná premisa, čili že válčící strany jsou v patové situaci odhodlány přistoupit k použití 

jakékoliv zbraně, nehledě na stanovení společných standardů, která může přinést vítězství, 

popř. odvrátit porážku. 

 Závěrem zbývá už jen zmínit, že při zkoumání odkazu haagských úmluv nelze 

zapomenout na fakt, že otázka jejich platnosti či porušení byla během pařížských jednání de 

facto ponížena do roviny akcesorické. Ačkoliv článek č. 171 Versailleské mírové smlouvy 

obřadně pamatoval na zákaz výroby a používání všech dusivých, jedovatých nebo jiných 

plynů a analogických kapalin, materiálů nebo prostředků pro celé Německo („the use of 

asphyxiating, poisonous or other gases and all analogous liquids, materials or devices being 

prohibited, their manufacture and importation are strictly forbidden in Germany“)136, 

vítězným stranám bylo jasné, že jakmile dojde k finálnímu uspořádání poválečných poměrů a 

potrestání agresora, bude bezpodmínečně nutné přistoupit ke zdokonalení dosavadního 

mechanismu regulujícího použití bojových prostředků na chemické bázi. 

5.2.1. Konference ve Washingtonu (1921-1922) 

Jak správně konstatoval Fritz Haber, otravné plyny se staly jakousi „vyšší formou 

zabíjení, kterou nebude možné v příští válce ignorovat“137, a tudíž bylo nutné stanovit 

přesnější omezení jejich užití nejen pro případ dalšího konfliktu. Prvotní iniciativy se dle 

očekávání zhostil americký prezident Woodrow Wilson, který svolal do Washingtonu 
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konferenci za účelem limitace chemické války, přičemž pověřil speciální vyšetřovací komisi, 

aby vypracovala předlohu dohody, o které se následně mělo jednat. Konference se nakonec 

zúčastnili téměř všichni váleční vítězové a jednání, týkající se nejen problematiky válečných 

prostředků, probíhala v rozmezí dvou let. 

I když z počátku převládal velice benevolentní postoj, tedy že by užití bojových 

chemických látek mělo být striktně zakázáno proti civilistům a obydleným městům avšak 

v případě armádních jednotek by žádné omezení být nemělo, později se ukázalo, že vzhledem 

k okolnostem by bylo jistější „zakázat vedení chemické války v jakékoli formě a proti 

jakémukoliv objektu“.138 Pravidlo, které bylo již dříve, byť neúspěšně, zavedeno inter partes 

haagskou úmluvou z roku 1907, mělo být blíže specifikováno a povýšeno na jakousi 

esenciální součást univerzálního mezinárodního práva, které je „zakotveno ve vědomí a praxi 

států“139. A tak se stalo, že v roce 1922 spatřil světlo světa draft Smlouvy o použití ponorek a 

škodlivých plynů („Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in 

Warfare”), který v článku 5 stanovil, že „veřejné mínění civilizovaného světa právem 

odsuzuje používání dusivých, jedovatých nebo jiných plynů a všech analogických kapalin, 

materiálů nebo prostředků ve válce, přičemž podepsané mocnosti tento zákaz uznávají s tím, 

aby našel všeobecného uznání“ („the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases 

and all analogous liquids, materials or devices, having been justly condemned by the general 

opinion of the civilized world and a prohibition of such use having been declared in treaties 

to which a majority of the civilized powers are parties“)140. 

Dle mého názoru není pochyb o tom, že tuto tzv. Washingtonskou deklaraci lze 

považovat za jeden z nejkvalitnějších poválečných návrhů, jehož přijetí bylo navíc silně 

podepřeno tehdejšími tlaky volajícími po chemickém odzbrojení. Na druhou stranu, článek 6 

Smlouvy, který pro nabytí platnosti stanovil podmínku ratifikace všemi vítěznými stranami 

(Spojené státy, Anglie a Japonsko ratifikovaly v průběhu roku 1922, Itálie pak v dubnu 1923), 

v podstatě znemožnil konečné přijetí v důsledku odstoupení Francie pro nesouhlas s klauzulí 

o ponorkách. Postupné odtahování států od idejí smlouvy a preventivní pokračování 

v chemickém zbrojení navíc vedly v roce 1924 k dalším jednáním o zákazu chemických 

zbraní, tentokrát pod záštitou Společnosti národů v Ženevě. 141 

                                                      
138 FRANKENBERG, E. Zbraně hromadného ničení. s. 44-45. 
139 FRANKENBERG. Tamtéž. s. 45. 
140 Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare of 6th February 1922. 
141 ICRC:Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare of 6th February 1922.
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5.2.2. Ženevský protokol (1925) 

Na den 27. září 1924, byla do Ženevy svolána konference pro kontrolu mezinárodního 

obchodu se zbraněmi, střelivem a válečným materiálem („Conference for the Supervision of 

the International Trade in Arms and Ammunition“), v rámci které se mělo navázat na 

předchozí méně úspěšná jednání (tj. především na washingtonskou konferenci) a přijmout 

mezinárodní dokument pojednávající o zákazu jak chemických, tak i bakteriologických 

zbraní142(ustanovení údajně přidáno na návrh polské delegace143). Po sérii schůzek mezi 

jednotlivými státními vyslanci, došlo téměř o rok později, dne 17. června 1925, k přijetí 

Protokolu o zákazu používat ve válce dusivých, otravných nebo jiných plynů a 

bakteriologických metod vedení války („Protocol for the Prohibition of the Use in War of 

Asphyxiating Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare“). Tento 

protokol podepsalo a ratifikovalo celkem 41 států, přičemž některé z nich s vlastním 

dodatkem, v němž si vyhradily právo odvetného použití bojových chemických látek 

v případě, že by chemický útok byl podniknut proti nim (Francie), a některé nakonec od 

ratifikace dokonce ustoupily (USA). 

Koncepce Ženevského protokolu z roku 1925 následovala dřívější tradici a vsadila na 

velice jednoduchý, byť komplexní, dokument shrnující veškeré podstatné ustanovení 

v několika málo odstavcích. Zatímco první část konstatovala zákaz použití chemických 

zbraní, prakticky ve stejné dikci, jak se již objevil ve Washingtonské úmluvě, ve druhé části 

přišla novinka v podobě rozšíření tohoto zákazu i na bakteriologické zbraně („the High 

Contracting Parties… agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods 

of warfare…144“), jejichž reálná hrozba začínala v té době pomalu narůstat. Ačkoliv to byla 

pravděpodobně právě tato jednoduchost, která byla klíčem k  přijetí enormním počtem 

smluvních stran, jako hlavní problémy se později ukázaly skutečnosti, že protokol jednak 

vzhledem k tehdejší úrovni poznání nedokázal definovat pojem chemická zbraň (tudíž do jeho 

působnosti nebylo později možné zahrnout moderní chemické zbraně, jako např. nervově-

paralytické plyny), a jednak mimo zmíněného válečného použití nezakazoval vývoj, výrobu 

nebo jiný způsob obstarávání a uchovávání chemických a biologických zbraní, tj. přípravy na 

chemickou válku jako takovou – ve své podstatě tedy protokol zakazoval pouze použití 

                                                      
142 ICRC:Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of 

Bacteriological Methods of Warfare of 17th June 1925. [online]. 2014 [cit. 2014-07-07]. 
143 PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. s. 220. 
144 Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological 

Methods of Warfare of 17th June 1925. 
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chemických a biologických zbraní válečným agresorem145 (čehož mohlo být pochopitelně 

velice jednoduše zneužito). 

Závěrem tedy zbývá už jen shrnout, že ačkoliv zákaz používání chemických zbraní a 

biologických zbraní civilizovaný svět konečně uznal, jejich vývoj a výroba pokračovala dále 

(jak bude uvedeno v dalších kapitolách této práce). Na druhou stranu, není pochyb o tom, že 

se Ženevský protokol, i přes veškeré své nedokonalosti, stal uznávanou normou mezinárodního 

práva veřejného. Svědčí o tom koneckonců i vysoký počet smluvních stran, tj. okolo 137 

států, kterými je dnes téměř bez výjimky dodržován. 

5.2.3. MacDonaldův návrh v předvečer druhé světové války (1932-33) 

 Vzhledem k tomu, že přijetí Ženevského protokolu rozpoutalo nejednu diskuzi, týkající 

se jak upřesnění definice chemických a biologických zbraní, tak jejich další limitace, jednání 

na půdě Společnosti národů (za podpory Mezinárodního výboru červeného kříže) vyvrcholila 

konferenci o snížení a omezení výzbroje konané v roce 1933 v Ženevě. 

 Na základě iniciativy britské delegace, byl v průběhu této konference předložen tzv. 

Macdonaldův návrh, který včetně zákazu použití chemických a biologických zbraní, 

zahrnoval i zákaz přípravy chemické války jako takové, čili obecně výroby, importu, exportu 

a uchovávání chemických látek určených výhradně pro výše zmíněné činnosti. Později se 

však ukázalo, že i když měl Macdonaldův návrh poměrně vysoké šance na úspěch, 

hitlerovské Německo, prosazující neomezené zbrojení jakožto součást státní suverenity, 

vystoupilo ze Společnosti národů a přijetí daného návrhu tak přímo znemožnilo.146 

 
 
 
 
  

                                                      
145 BAJGAR, J. Haagské úmluvy v systému mezinárodního humanitárního práva. I. díl. s. 74. 
146 PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. s. 223. 
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6. Období poválečné „konsolidace“ / Druhá světová válka 

Navážeme-li na předchozí kapitolu, je třeba si uvědomit, že poválečná konsolidace 

společně s přijetím Ženevského protokolu sice umožnila vést do určité míry přátelštější 

mezinárodní dialog, nicméně co se otázky chemicko-biologického zbrojení týče, jednalo se 

stále o dialog zdánlivý. Již několik let poté, co smluvní strany protokol svými podpisy 

stvrdily, začalo u mnohých z nich docházet k ohromným investicím do rozvoje zbrojního, 

popř. chemického průmyslu pro případ, že by bylo zapotřebí odvetného (ale i útočného) 

chemického úderu. Všem bylo nadmíru jasné, že období míru, jež měla nepřímo garantovat 

jak Versaillská mírová smlouva, tak existence Společnosti národů nebude trvat dlouho, a to 

vzhledem k růstu mezinárodních rozporů, téměř ve všech možných rovinách včetně 

ideologické, rasové a etnické. Světová ekonomika upadla do krize, která ve výsledku posílila 

v mnoha státech militaristicko-totalitární tendence a vytvořila tak prostor pro realizaci 

agresivních koloniálních ambicí Německa, Itálie a Japonska. 

Meziválečné období, které zahrnovalo i lokálnější konflikty, tj. jakési tiché předzvěsti 

druhé světové války, formálně skončilo 1. září 1939 začátkem německého tažení do 

východního Polska, tzv. operace Fall Weiss. Následující světová válka, která sice „tradičně“ 

vypukla na evropském kontinentě, ale záhy se přesunula i do vzdálenějších oblastí, jako byla 

např. Libye, Malta či Havajské souostroví, se ve výsledku ukázala mnohem více destruktivní, 

než všechny války předcházející. Dle oficiálních statistik bylo během pětiletého válečného 

období usmrceno celkem 60 milionů lidí (cca 20 miliónů vojáků a 40 miliónů civilních osob) 

a válečné náklady dosáhly astronomické částky 1.600 milionů dolarů147. V neposlední řadě se 

také jednalo o válku, ve které byla nasazena nejmodernější vojenská technika, včetně letadel, 

tanků, prototypů raket a v závěru i zbraní jaderných. 

Pokud jde o válečné nasazení chemických a biologických zbraní, opomeneme-li 

porušení Ženevského protokolu během konfliktů v Etiopii a severovýchodní Číně, na které se 

následně blíže zaměříme, je pravdou, že druhou světovou válku (na rozdíl od té první) nelze 

s masovým a taktickým použitím těchto zbraní tak úplně spojovat. I když zcela jistě existují 

důkazy o tom, že některé válčící strany chemické a biologické zbraně použily, stalo se tak 

pouze na vedlejších frontách, např. v případě experimentů japonské jednotky 731. Důvodů, 

pro podobně ostražitý přístup, bylo hned několik, z čehož mezi ty nejdůležitější lze zařadit 

především strach z následné odvety na bitevním poli, ale také nevyzpytatelnost či nedostatek 

předmětných látek. 
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Jak však bylo předestřeno výše, skutečnost, že chemické a biologické zbraně nebyly 

během války nasazeny v signifikantnějším rozsahu, automaticky neznamenala jakékoliv 

omezení jejich dalšího výzkumu či skladování. Kromě dříve známých chemických látek jako 

byl např. yperit nebo lewisit (tzv. chemické látky první generace), došlo k objevu tabunu 

(1934, Schrader) a sarinu148 (1937, IG Farben) jakožto chemických látek druhé generace, tj. 

vysoce toxických látek způsobující rychlou smrt, vyznačujících se vysokou obtížností 

detekce. Snahou pravděpodobně bylo vynalézt co největší množství neznámých látek, na 

které by v případě vypuknutí chemické války protivník nebyl připraven. K významnému 

posunu došlo také v případě experimentálního využití látek biologických, o čemž svědčí často 

velice rozsáhlé a nehumánní zkoušky na lidech, a to jak v německých koncentračních 

táborech, tak v japonských tajných laboratořích. Odhadem bylo v průběhu světové války 

vyrobeno třikrát více chemických a biologických zbraní, než kolik mohlo být reálně použito 

na bojištích, což ve výsledku zákonitě vedlo k poválečným jednáním, především mezi 

Spojenými státy a Sovětským svazem, a stále naléhavější snaze upravit včetně válečného 

použití i zákaz jejich výroby a skladování.  

6.1. Idea „rovnoprávnosti ve zbrojení“ 

Jedním z argumentů, které předválečné Německo použilo při odmítnutí MacDonaldova 

návrhu a vystoupení ze Společnosti národů v roce 1933, byla tzv. idea rovnoprávnosti ve 

zbrojení. Pomineme-li však agresivní projevy na mezinárodním poli, Německo nebylo 

zdaleka jediným státem, který v té době aktivně usiloval o dosažení absolutní volnosti při 

výrobě i volbě bojových prostředků. Skutečností bylo, že vojensky orientovaný „defenzivní“ 

výzkum, který po uzavření Versailleské dohody zesílil, vedl k navrhování stále účinnějších a 

nebezpečnějších, taktických receptur s vrcholem v podobě objevu chemických látek s nervově-

paralytickými účinky.149 

6.1.1. Exploatace chemické války (nejen) v mimoevropských souvislostech 

Ačkoliv lze obecně konstatovat, že Ženevský protokol společně s hrozbou odvetného 

užití, jak mj. dokládá diplomatická nóta zaslaná představiteli Francie a Velké Británie do 

Berlína po vypuknutí operace Fall Weiss, stanovící, že používání dusivých nebo jiných 

toxických plynů a bakteriologických prostředků ve smyslu Ženevského protokolu je zakázáno 

(což Německá vláda respektovala)150, zamezil aplikaci chemických zbraní na masové škále 

                                                      
148 HALÁMEK, E. KOBLIHA, Z. Potenciální bojové chemické látky. [online]. 2011 [cit. 2014-07-15]. s. 323-325. 
149 PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. s. 311-312. 
150 GROEHLER, O. Der lautose Tod. s. 182. 
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bojišť druhé světové války, konflikty v Etiopii a Číně naopak představovaly jakousi výjimku 

potvrzující pravidlo, tj. nejpříznačnější „porušení“ tehdejší mezinárodní dohody. 

Italsko-Etiopská válka (1935-1936) 

 Když v roce 1935 Italská armáda bez předchozího varování a vyhlášení války napadla 

Etiopii (Habeš), došlo ke konečnému naplnění dlouhých predikcí. Tato pečlivě plánovaná 

invaze, vystavěná na základech italské snahy podmanit si strategicky výhodnou křižovatku 

cest spojujících středozemní moře, rudé moře, arabské moře a indický oceán, byť z počátku 

podpořena tichým souhlasem Francie a Velké Británie, které poskytly Itálii vojenský materiál 

a dodávky ropy, měla mj. vytvořit prostředí pro experimenty s chemickými zbraněmi151, které 

Itálie v mezidobí nashromáždila. 

Signálem pro nasazení otravných plynů měl být údajně moment, kdy etiopská armáda 

odstartovala tzv. Vánoční ofenzívu, při které se podařilo částečně uspět při přerušení nepřátelské 

komunikace a zásobovacích cest. V této chvíli italské letectvo přistoupilo nejprve ke 

svrhávání výbušných pum plněných slznými a zpuchýřujícími plyny (yperitové pumy 

vybuchovaly ve výšce přibližně 250m nad zemí, přičemž zamořily plochu v rozsahu 500–800 

m2), které posléze vyměnilo za plošné postřiky bojiště. Později se ukázalo, že právě rozsáhlé 

použití yperitu bylo rozhodným mezníkem italského vítězství, a to především pro enormní 

ztráty na straně etiopské armády (15 000–50 000 lidí)a celkovou demoralizaci vojska.152 

Vzhledem k tomu, že Itálie používala chemické zbraně nejen proti nepřátelské armádě, 

ale i proti civilnímu obyvatelstvu, nemocnicím, táborům Červeného kříže a soustavám řek a 

jezer, netrvalo dlouho a jednání výboru Společnosti národů se začínala zostřovat. I když 

italský vyslanec v rámci válečné propagandy neustále tvrdil, že chemické zbraně byly použity 

pouze jako odvetné opatření, popř. tyto zbraně označoval za běžné prostředky užívané jinými 

národy při kolonizaci153, bylo očividné, že v Italsko-Etiopské válce společně s porušením 

Úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války došlo také k nepopíratelnému porušení 

Ženevského protokolu, který Itálie v roce 1928 dokonce sama ratifikovala. 

Jednalo se tak v podstatě o první plánované použití chemických zbraní od dob první 

světové války, které zůstalo prakticky nepotrestáno. Opatření, kterým se Společnost národů 

odhodlala k uvalení embarga na dovoz chemických zbraní do Eritreje, jež sloužila jako 

výchozí bod pro italskou invazi do Etiopie, se ve výsledku ukázalo jako neprozíravé a 

nefunkční, a to hlavně proto, že veškeré potřebné chemické komponenty byly na místo určení 

                                                      
151 PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. s. 357-356. 
152 GRIP, L. HART, J. The Use of Chemical Weapons in the 1935-36 Italo-Etiopian War. s. 3. 
153 FRANKENBERG, E. Zbraně hromadného ničení. s. 53-54. 
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dovezeny dávno před vypuknutím války. Na druhou stranu, svázané ruce opozičních 

světových politických špiček pouze zesílily volání po vytvoření rozsáhlejší mezinárodní 

organizace, která by byla nadána jak pravomocí válečné právo vytvářet, tak jej určitým 

způsobem vynutit. 

Japonsko-Čínská válka (1937-1945) 

 K podobné situaci, jako v případě Italsko-Etiopského konfliktu, došlo o rok později, 

kdy Japonsko s nepřímou podporou Německa, SSSR a Spojených států zaútočilo na čínské 

pohraničí. Tato válka byla de facto výsledkem dlouhodobých japonských snah o politické 

ovládnutí Číny a získání kontroly nad strategickými surovinami, navíc stupňovaná 

vzrůstajícím napětím ve státě Mandžukuo, který měl později sloužit jako výchozí bod pro 

možnou invazi do SSSR. Jednalo se o sérii drobných i větších incidentů, utvářejících v 

souhrnu agresivní poziční a partyzánskou válku, přičemž skutečnost, že Japonsko nemohlo 

spoléhat na dostatečnou početní převahu, zcela jistě posílila jeho tendence uchylovat se nejen 

k vývoji speciálních chemických zbraní a receptur vhodných k použití v extrémních 

podmínkách (např. v Čínských džunglích nebo na Sibiři). 

Vojenský chemický program, který v Japonsku probíhal přibližně od počátku 30. let do 

konce druhé světové války, umožnil rozšířit standardní armádní výzbroj o prakticky všechny 

prostředky chemického napadení známé z praxe ostatních velkých armád. K chemické válce 

se připravovaly celkem čtyři divize vybavené dýmovnicemi, dělostřeleckými granáty i 

leteckými pumami, které byly plněny převážně yperitem či lewisitem, popř. dráždivými 

látkami.  

Jakmile Japonsko přistoupilo k plné chemické ofenzívě (tzn. po bitvě u Tchaj-er-čuanu, 

kde došlo k první větší porážce dosud „nepřemožitelné“ japonské armády), Čína vznesla 

protest SN, který podepřela jak zprávami Červeného kříže, tak Mezinárodní zdravotnické 

organizace.154 V té době již nemohlo být pochyb o tom, že příliš lákavá alternativa chemické 

války byla jedním z hlavních důvodů, proč se Japonsko zdráhalo Ženevský protokol vůbec 

podepsat. Společnost národů se však nakonec víceméně stejně, jako v případě Italsko-

Etiopské války, spokojila pouze s formálním vyjádřením podpory Číně a obecnou rezolucí 

připomněla, že použití otravných plynů automaticky vede k válce, která je mezinárodním 

právem zakázána.155 
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6.1.2. Válečné experimenty na poli mikrobiologie 

 Jak již bylo nastíněno v předešlé kapitole, s koncem první světové války začala rapidně 

vzrůstat obava z ofenzivního užití biologických zbraní, a to nejen v mezinárodních 

konfliktech. Bylo tedy logické, že se státy s největším bojovým potenciálem jako např. USA, 

Francie, Japonsko, Německo, Sovětský Svaz a Kanada, začaly uchylovat k „přísně“ tajným 

výzkumům, popř. k výrobě biologických zbraní jakožto prostředku zastrašování nebo 

případné odplaty (přičemž úroveň této produkce vzrostla během druhé světové války). 

 Ačkoliv téměř veškeré experimentální plány spoléhající na nasazení biologických 

zbraní podléhaly pro jejich amorálnost a nevojenskost přísné kritice ze strany tehdejších 

vojenských špiček, stejně jako v předešlých případech mohlo v patové situaci velice snadno 

dojít k popření veškerých obyčejových i smluvních zákazů. Jako vhodný příklad mohou 

posloužit „hovězí koláče“ napuštěné sporami antraxu, které měly být (v případě užití 

nekonvenčních zbraní Německem) Velkou Británií během bombardování rozprášeny po 

německých polích za účelem oslabení místní živočišné produkce (k čemuž ale nakonec 

vzhledem k opatrnosti nepřítele nedošlo)156. 

 K trochu jiné situaci, než v umírněné evropsko-americké sféře, však došlo v 

Mandžusku během Japonsko-Čínské války, kde japonské vojenské jednotky biologické 

zbraně nejen aktivně využívaly, nýbrž dokonce testovaly na civilním obyvatelstvu. 

Jednotka 731 

 Zatímco Velká Británie se pokoušela dosáhnout „biologického osvícení“ ve 

výzkumném komplexu Porton Down poblíž města Wiltshire a Spojené státy ve Fort Detricku 

v Marylandu, málokterému vládnímu zařízení se podařilo získat negativnější věhlas, než 

japonské základně přezdívané „tógo“ v dnes čínské provincii Pingfang. Jednotku 731 japonské 

císařské armády, která ve vojensko-výzkumném ústavu oficiálně nazvaném Protiepidemický 

úřad pro zásobování vodou a její čistění Kuantungské armády („Epidemic Prevention and 

Water Purification Department of the Kwantung Army“) operovala, poté proslavil především 

její velitel, generál a rovněž doktor mikrobiologie Širo Išia.  

 Dle slov samotného Išii bylo nezbytně nutné rozdělit výzkum biologických látek na dva 

druhy výzkumů, tj. útočný výzkum „A“ a obranný výzkum „B“, přičemž „výzkum očkovacích 

látek typu B bylo možno provádět v Japonsku, ale výzkum typu A jedině v zahraničí“157. Aby 

svůj program vhodně prosadil, Išia věnoval několik let zahraničním inspekcím po různých 

                                                      
156 WHEELIS, M. MALCOLM, D. Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945. s. 4. 
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bakteriologických zařízeních mnoha evropských zemí, Kanady a USA, kde získal řadu 

nejnovějších poznatků nejen o válečném využití biologických zbraní. Na základě výsledků 

svých pozorování pak poblíž Chabrinu prováděl pokusy s přibližně 25 rozličnými patogeny 

(např. mor, tyfus a cholera) jak na válečných zajatcích, tak na místním čínském obyvatelstvu 

(vzhledem k tomu, že úkolem Protiepidemického úřadu byla hlavně prevence, bylo 

jednoduché transfer patogenů vydávat za „očkování“)158. 

 Vedle experimentálního zkoumání účinků jednotlivých nemocí na organismus 

zdravého člověka, se útvar 731 věnoval v součinnosti s jinými armádními složkami také tzv. 

expedicím, jejichž účelem bylo ověřit veškeré možnosti vedení biologické války za 

extrémních podmínek a v rozsáhlejším nepřátelském prostředí. Metody, jako letecký postřik 

biomasou, shazování pevné biologické munice nebo balíčků naplněných nakaženým hmyzem, 

pak měly sloužit jako diverzní strategie v případě dalšího konfliktu s Čínou nebo Sovětským 

svazem.159 

 Išiův biologický program, který odhadem trval od konce třicátých let až do konce druhé 

světové války, si vyžádal ve výsledku přes 600 životů válečných zajatců. Co se však testování 

v terénu týče, následky japonských expedicí přetrvaly ještě dlouhou dobu po formálním 

vyhlášení příměří, nejčastěji v podobě různých epidemií a znehodnocených vodních zdrojů 

(odhaduje se, že Japonci otrávili stovky zásobáren pitné vody), a odhadem připravily o život 

30.000 civilistů. I když sám Išia v závěru svého působení poznamenal, že „úmyslné 

rozšiřování epidemií není tak lehkou věcí, jak se některým lidem zdá160“, na základě těchto 

statistik lze bezpečně konstatovat, že Japonsko, jako jediný stát během druhé světové války, 

dokázalo nejen správně zhodnotit, ale také prozkoumat a do určité míry využít destruktivní 

potenciál biologických zbraní.  

6.2. OSN / Norimberský a Tokijský tribunál / Ženevské konvence 

V červnu roku 1945 se čtyři vítězné velmoci, tj. USA, SSSR, Čína a Velká Británie 

dohodly na svolání mezinárodní konference v San Franciscu, která měla kromě konce druhé 

světové války navázat na odkaz slabé, nicméně idealistické, Společnosti národů. Pozvány 

byly téměř všechny státy, které se zúčastnily válečného konfliktu na straně vítězných 

mocností, společně s některými mezinárodními organizacemi, jako byl například Mezinárodní 

červený kříž či Rotary International. Po dvouměsíčním jednání, účastníci konference přijali 

tzv. Chartu Organizace spojených národů, tedy rozsáhlý dokument o 111 článcích, který 
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159 PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. s. 524. 
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57 

 

nabyl účinnosti dne 24.10.1945 a formálně tak založil Organizaci spojených národů, jakožto 

instituci univerzální povahy, usilující primárně o mezinárodní mír, přátelské rozvíjení 

mezinárodních vztahů, poklidné řešení sporů za současného zřeknutí se použití síly a 

kolektivní postup v případě válečné agrese161. 

Ačkoliv by se dalo říct, že budoucnost měla pro velice ambiciózní projekt OSN 

připraveno mnoho problémů, lze se obecně shodnout na jedné věci, a to na nutností jeho 

existence. Totální válka společně s vynálezem atomové bomby a jejím demonstrativním 

použitím ke zničení měst Hirošimy a Nagasaki jednou provždy prokázala, že organizovaný 

mezinárodní dialog je pro přežití lidstva naprosto nezbytný. Víc než kdy před tím bylo totiž 

jasné, že vědeckotechnický pokrok zcela převzal kontrolu nad vývojem jakéhokoliv 

válečného konfliktu, a že ve „vyhrocených“ situacích, tj. všech situacích, kdy by jedna strana 

začínala výrazně prohrávat, již neexistovala téměř žádná reálná možnost odvolávat se na 

morální zásady dob minulých.  

Jak správně poznamenal jeden z prvotních odpůrců atomové války, Mezinárodní 

červený kříž, v doporučení státům přistoupivším k Ženevským úmluvám „Válka jako taková 

dosud předpokládala jistá pravidla, a to např. určité rozlišování mezi ozbrojenými silami a 

civilisty. S využitím atomových bomb a jiných neřízených střel se však toto rozlišování stává 

nemožným. Jedná se o zbraně s účinkem postihujícím nemocnice, tábory válečných zajatců či 

civilní obyvatelstvo. Jediným následkem je vyhlazení, naprosté a jednoduché.“ („War still 

presupposed certain restrictive rules, above all it presupposed discrimination between 

combatants and non-combatants. With atomic bombs and non-directed missiles, 

discrimination became impossible. Such arms will not spare hospitals, prisoners of war 

camps and civilians. Their inevitable consequence is extermination, pure and simple.”)162.  

V souladu s nově vzniklou teorií deterrence, která dokázala poměrně jednoduše 

vystihnout stěžejní riziko spojené s použitím atomové bomby, a to že každá velmoc, která by 

tuto technologii chtěla použít, musí automaticky počítat s tím, že tato technologie by mohla 

být odvetně použita proti ní, byly postupně učiněny první kroky směřující k fenoménu 

charakteristickému pro druhou polovinu 20. století, tj. jadernému (a posléze i chemicko-

biologickému) odzbrojení. 

Mezi další významné skutečnosti formující postoj ke zbraním hromadného ničení, 

potažmo stále rozvíjejícím se chemickým a biologickým zbraním, patřily dle mého názoru i 

soudní procesy v Norimberku (1945-46), Tokiu (1945), popř. v Chabarovsku (1949). Tyto 
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procesy, jejichž podstatou bylo potrestání válečných zločinců činných především na německé 

a japonské straně, poukázaly na dvě podstatné skutečnosti, a to jak na absenci pravidel 

regulujících trestné činy jednotlivců s mezinárodním prvkem, tak na dosavadní 

nevynutitelnost haagských i jiných podobných úmluv. I přes to, že byly vojenské tribunály 

tohoto typu často označovány za nespravedlivé prosazení vůle válečných vítězů, jejich 

výsledky lze považovat za velice významné precedenty umožňující zásah do státní suverenity 

za účelem ochrany samotné podstaty lidského společenství - lidského života a dalších hodnot 

s ním spojených. 

Vysocí státní představitelé byli zproštěni tradiční imunity a odsouzeni za zločiny proti 

míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Norimberský a Tokijský tribunál mimo jiné 

posloužily také jako podněty pro přijetí stěžejních dokumentů s humanitární tématikou, jako 

byly např. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia („the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide“) či Všeobecná deklarace lidských práv 

z roku 1948 („the Universal Declaration on Human Rights“), a základy pro zřízení tribunálů 

dalších (Jugoslávie, Rwanda) v čele s Mezinárodním trestním soudem (ICC, 2002).163  

V neposlední řadě nelze zapomenout také na finální zrevidování Ženevských konvencí, 

z velké části vyjednaných již v předválečném období. Jednalo se o celkem čtyři úmluvy, 

jmenovitě Úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli 

(„the GC for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 

the Field“), Úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na 

moři („the GC for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 

Members of Armed Forces at Sea“), Úmluva o zacházení s válečnými zajatci („the GC 

relative to the Treatment of Prisoners of War“) a Úmluva o ochraně civilních osob za války 

(„the GC relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War“), které byly o cca 

dvacet let později doplněny třemi doplňkovými protokoly. I když mají tyto konvence na první 

pohled s problematikou chemických a biologických zbraní po koncepční stránce pramálo 

společného, ve skutečnosti zůstávají jedním z velice důležitých faktorů ovlivňující válečné 

chemicko-biologické experimenty nepřímo. Vyjdeme-li totiž z logiky argumentace a minori 

ad maius, státy propagující zachování obecného minima úcty v ozbrojených konfliktech se 

obvykle zdráhají používat jakékoliv zbraně s nerozlišujícím účinkem. Zářným příkladem pak 

může být např. vztah japonského experimentálního programu, japonsko-ruského konfliktu a 

chabarovského soudního procesu, kde došlo k potrestání dvanácti příslušníků biologických 
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jednotek Kwantungské armády za výrobu a aktivní využívání biologických zbraní v období 

druhé světové války. 

Dalším, pro tuto práci nepochybně o něco významnějším následkem Norimbersko-

Tokijské anabáze, bylo konstatování platnosti Haagských úmluv včetně Martensovy klauzule 

v rovině erga omnes, a to proto, že se jednalo o smluvní vyjádření v té době zachovávaných 

obyčejových pravidel a válečných zvyklostí. Společně s rostoucím tlakem na organizovaný 

postup světových velmocí, jakož i celého mezinárodního společenství, vyvíjeným především 

nově založenou OSN a jejími institucemi, se začaly objevovat také stále naléhavější tendence 

kodifikovat (nejen) obyčejové právo a zesílit tak komplexní mezinárodní ochranu. Idea 

rozsáhlých kodifikací byla pochopitelně spojena s možností závazně vynutit právo v nich 

obsažené. Usilovalo se o vytvoření různých komisí a výborů, které by se byly za určitých 

okolností schopné zabývat přestupky vůči předmětným úmluvám. Aby však tento systém byl 

co nejproduktivnějším, resp. aby bylo dosaženo co nejširšího konsenzu přistoupivších stran, 

bylo nezbytně nutné eliminovat nebezpečný fenomén, charakteristický pro období přibližně 

od roku 1947 do roku 1991, tedy tzv. studenou válku. 
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7. Studená válka / BWC/ 1972 / CWC / 1993 

 
Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, s koncem druhé světové války došlo nejen 

k pádu tzv. osy Berlín-Řím-Tokio, ale také ke značnému narušení ekonomické rovnováhy. Na 

základě vítězství Velké koalice vznikla nová mocenská těžiště a svět se stal de facto 

bipolárním. Bez ohledu na to, jak velký tento triumf však byl, dosavadní úspěch spojenců byl 

založen primárně na tom, že neslučitelné systémy sledovaly slučitelné cíle. Vítězové společně 

přece už dávno bojovali, ideologicky a geopoliticky, a bylo jim jasné, že pro trvalý mír by 

museli buď přestat být tím, čím jsou, nebo se vzdát podstatné části toho, čeho chtěli ve válce 

dosáhnout. 

Období studené války, trvající v souhrnu od roku 1947 až do roku 1991, bývá dle 

oficiálních zdrojů děleno na pět vnitřních etap v závislosti na eskalaci mezinárodního napětí 

(tj. počátky studené války v letech 1947-53, rostoucí napětí a kubánská raketová krize v letech 

1953-62, politika détente v letech 1962-79, konflikt v Afghánistánu v letech 1979-85 a rozpad 

sovětského svazu v letech 1985-91). I když je zevrubné líčení veškerých konkrétních událostí 

spjatých se studenou válkou pro tuto práci poměrně irelevantní, je v tomto úvodu zapotřebí 

shrnout alespoň základní motivační faktory politických představitelů obou soupeřících bloků. 

Za primární a velice důležitý faktor působící na mocenské soupeření lze považovat 

odlišné přístupy stran k ukončení druhé světové války a sankcionování viníků. Na jedné 

straně zde bylo dilema Sovětského svazu, který ačkoliv se pokoušel nárokovat větší 

poválečné zisky (především z titulu válečných ztrát nesrovnatelně větších, než u ostatních 

spojenců), nedisponoval nadále silou, jak si takové zisky vynutit jednostrannými kroky. 

Brutální bezohlednost postupu sovětské armády navíc způsobila, že východní režimy 

nastolené díky jeho „pomoci“ často postrádaly legitimitu, kterou si rychle vydobyl jeho 

západní protějšek. I přes Stalinův subjektivní úsudek, že dřív či později spojenectví 

kapitalistických států vezme za své, poválečný Sovětský svaz potřeboval mír, hospodářskou 

pomoc a tichý diplomatický souhlas všech svých spojenců. Americký prezident Roosevelt na 

druhou stranu vyznával postup diametrálně odlišný. Již od počátku usiloval o takové řešení, 

které by mohlo v budoucnu pomoci odstranit nejpravděpodobnější příčiny válek. Na OSN 

pohlížel jako na organizaci, která by jednoho dne měla dosáhnout autority ochránce 

světového míru, a bude-li to nutné, nadaného pravomocí potenciálního agresora potrestat.164 

Trvalo však bohužel velice dlouho, než se realita a vize alespoň lehce střetly, např. vzhledem 
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ke skutečnosti, že si zakládající členové Rady Bezpečnosti vyhradili právo veta a shoda mezi 

nimi byla značně nepravděpodobná, připomínala příslušná jednání OSN spíše debatní klub. 

Jiným významným faktorem byla existence atomové bomby („Project Manhattan“) a 

drastické změny pohledu na vedení války, které sebou přinášela. Jednalo se o prostředek, 

který vedl americké prezidenty Roosevelta a Trumana k nutnosti aktivnějšího usilování o 

světový mír a ruského diktátora Stalina naopak ke strachu o osud jeho říše ve světě, kde USA 

podobný arzenál vlastní. Jak správně poznamenal Truman „vydat rozkaz k použití něčeho, co 

je tak strašlivě ničivé, daleko ničivější, než co jsme kdy měli – proto s tím musíme zacházet 

jinak než s puškami, děly a podobnými věcmi165“. Dle jeho názoru již nadále nebylo možné, 

aby političtí velitelé přenechávali rozhodování o zbraních úrovně atomové bomby vojenským 

velitelům bez ohledu na to, jak obrovské škody mohou způsobit – tato pravomoc by měla 

v nejlepším případě patřit civilní instituci, nikoliv vojenské166. Neustále stupňování 

mezinárodní tenze, vrcholící zejména během období známého též jako kubánská raketová 

krize (1962) a následná stagnace s poklesem životní úrovně v Sovětském svazu, dovedly obě 

velmoci na přelomu 70. a 80. let k prosazování tzv. politiky uvolňování napětí („détente“). Po 

rozsáhlých jednáních v roce 1972 vstoupila v platnost Prozatímní dohoda o omezení 

strategických útočných zbraní167 (SALT I), která měla za úkol zmrazit počet amerických a 

sovětských strategických jaderných raket a ponorek do doby, než bude dosaženo podrobnější 

dohody. 

Za nevyřešené problémy, potažmo následky studené války, lze považovat v neposlední 

řadě také časté vstupy obou světových velmocí do konfliktů probíhajících v zemích třetího 

světa. I přes to, že se Spojené státy a Sovětský svaz nikdy přímo na bojišti neutkaly, byla 

jejich hospodářská i vojenská intervence více než patrná jak v korejské (1950-53) a 

vietnamské válce (1955-75), tak při sovětské invazi do Afghánistánu (1979-89), kdy dokonce 

došlo k závažnému zhoršení mezinárodních vztahů (ve stejném roce totiž NATO schválilo 

rozmístění raket Pershing II a křižujících střel v západní Evropě). Pod vlivem těchto událostí 

v roce 1979 sice došlo k podpisu dohody SALT II, nicméně tato nikdy nevstoupila v platnost, 

a tudíž byla SALT I nahrazena až odzbrojovací Smlouvou o snížení a omezení strategických 

útočných zbraní („Strategic Arms Reduction Treaty“, START I) v roce 1991, čili pár měsíců 

před finálním rozpadem Sovětského svazu. 
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7.1. Chemicko-biologické zbraně v období studené války 

Ačkoliv prim v mezinárodních vztazích, závodech ve zbrojení a mechanismech 

deterence po celé období studené války hrály nepochybně zbraně nukleární, problematika 

bojových chemických a biologických látek nebyla odsunuta na vedlejší kolej, i když by se tak 

některým mohlo na první pohled zdát. Fakt, že chemické a biologické zbraně byly během 

druhé světové války a období poválečného použity pouze v minimální míře a následně z něj 

vzešlý mýtus, že došlo k významné stagnaci a poklesu jejich výroby, byly z části vyvráceny 

objevem obrovských zásobáren vysoce účinných, bezbarvých a nezapáchajících nervových 

plynů a dvou továren, schopných produkce sarinu a tabunu, na německém území168.  

Dalo by se říct, že zatímco Spojené státy, které formálně ukončily svůj chemicko-

biologický program ve 40. letech, reagovaly na opětovné předestření otázky materiální 

relevance Ženevského protokolu umírněněji (koneckonců podobně, jako v případě zbraní 

jaderných), Sovětský svaz neusnul na vavřínech a přesunul rozebrané německé továrny na své 

území za účelem zdokonalit vlastní výrobu. I když nikdo v té době již nepochyboval o tom, že 

chemické a biologické zbraně jsou prostředky, jejichž použití by mělo být pokud možno ve 

válečném poli i nadále zakázáno, hlavní palčivou otázku do budoucna představovaly počátky 

defenzivních chemicko-biologických programů, sloužících často jako sofistikované zástěrky 

pro výzkum, zdokonalování a skladování předmětných zbraní. Studená válka se v očích 

mnoha politických vůdců stávala problémem, který mohl být vyřešen pouze závody ve 

zbrojení včetně enormních investic do těchto „super tajných“ projektů. 

Když v průběhu 50. a 60. let došlo k objevům organo-fosforových nervově paralytických 

látek, psychoaktivních látek a fytotoxických látek, logicky následovala i rozsáhlá 

modernizace nejsilnějších světových armád. Jednalo se právě o tyto dosud neznámé látky, 

které ve spojení s raketovými nosiči, zapříčinily překonání staré munice plněné otravnými 

plyny a její likvidaci, zpravidla potopením do moře169. Jak američtí, tak o něco později i 

sovětští chemici, přistoupili k bližším experimentům na poli tzv. binární munice, jejíž užití 

byly snem vzdálené budoucnosti přibližně od roku 1942, kdy se poprvé začala studovat 

koncepce dvoukomorového explozivního granátu plněného kyselinou dusičnou a 

nitroglycerínem. Stěžejní přínos této munice spočíval ve vzniku otravné látky až syntézou 

z „neškodných“ výchozích produktů při její aktivaci, což samo o sobě poskytovalo značnou 

výhodu při výrobě, skladování, transportu a ovládání a výrazně prodlužovalo životnost 
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munice (v roce 1982 byla binární munice zařazena NATO mezi zbraně konvenční)170. 

V neposlední řadě také došlo k významnému zvýšení nároků na prostředky protichemické 

ochrany, bez kterých by bylo nemožné chemickou válku v budoucnosti vůbec vést. 

Částečné uvolnění mezinárodních vztahů, charakteristické pro počátek 70. let, společně 

s rozhovory o otázkách chemického a biologického odzbrojení vedených především na půdě 

OSN, mělo za následek přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 

biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení („Biological Weapons Convention“) 

v roce 1972. Ačkoliv hlavním smyslem této úmluvy bylo zavázat její signatáře k zastavení 

aktivních výzkumů a zničení veškerých zásob bojových biologických činitelů, státy jako 

Sovětský svaz či Irák i po jejím podpisu pokračovaly ve svých biologických programech dále 

pouze s jedinou odchylkou, a to větším utajením. Existují důkazy, že na obou frontách 

poměrně běžně docházelo k výzkumům bojového potenciálu onemocnění, jako byl např. 

antrax, brucelóza, vozhřivka, tyfus, mor, pravé neštovice a botulismus171. 

7.1.1. Americký výzkum chemických a biologických zbraní / Edgewood a Fort Detrick 

V době, kdy vysocí představitelé amerických armádních složek vystřízlivěli z euforie 

vzešlé z „až příliš krátkého“ monopolu k projektu Manhattan, se zájem ministerstva obrany 

začal navracet zpět k projektům chemických a biologických zbraní tzv. nové generace, 

jakožto alternativám zbraní nukleárních.  

Co se vývoje a výroby chemických zbraní týče, hlavními centry se stalo Chemické 

válečné středisko v Edgewoodu, které v průběhu 50. let prodělalo nákladnou modernizaci, a 

základna Dugway Proving Ground, ležící v poušti u Velkého solného jezera. Výzkum 

biologických zbraní mezitím pokračoval ve vládním zařízení Fort Detricku v Marylandu, kde 

denně docházelo ke zkoušení nových biologických látek, munice a ochranných prostředků. 

Amerických chemický program byl během studené války, opomeneme-li experimenty 

s výše zmíněnou binární municí, zaměřen převážně na výrobu chemicky obohacených 

granátů, patron, raketových hlavic, bomb a v neposlední řadě také vzdušných rozprašovačů 

nervových plynů, popř. yperitu. Největší zájem vojenských odborníků patřil chemickým 

látkám s původem v nacistickém Německu (např. tabunu, sarinu a somanu), a nově objevené 

chemikálii s kódovým označením VX172 (1968), tj. extrémně toxické sloučenině vhodné 

k dlouhodobějšímu zamoření prostředí.  
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Vedlejším, byť o něco kontroverznějším, chemickým programem CIA se stal projekt 

Bluebird (později přejmenovaný na Artichoke), specializující se na vojensky relevantní 

účinky různých psychoaktivních látek. Jednalo se o programy, jejichž cílem bylo prozkoumat 

všechny možné metody pozměňování lidského myšlení za využití dostupné techniky, 

aplikované vědy, lékařského a psychologického výzkumu. Na základě údajné existence 

stockholmského syndromu u amerických vojáků zajatých během korejské války, byl 

z projektu Artichoke v roce 1951 vyčleněn samostatný projekt MK-ULTRA. Obsahem tohoto 

projektu byly rozsáhlé experimenty s v té době novou drogou LSD, heroinem, 

jihoamerickými halucinogeny a jinými séry pravdy, a to za účelem ověření teze, zdali je či 

není, popř. do jaké míry, možné ovládat lidské vědomí.173  

Když na korejském poloostrově vypukl konflikt, dostavily se automaticky i obavy, že 

čínská a sovětská materiální podpora by mohla velice jednoduše umožnit přístup 

severokorejské strany k biologickým zbraním, a zavdat tak příčinu k přímé biologické válce. 

Došlo k okamžitému zvýšení dotací do téměř všech vojenských bio-programů, a zatímco již 

zaběhnuté zařízení ve Fort Detricku pokračovalo v ryze experimentálním vývoji a výzkumu, 

renovovaná zbrojovka ve městě Pine Bluff v Arkansasu měla za úkol vyrábět zásoby již 

vyzkoušených mikroorganismů. Z počátku byla největší část výzkumu věnována tvorbě 

munice obohacené o tularémii, brucelózu, botulin či antrax, přičemž v roce 1963, po další 

modernizaci továrny, mohlo být přistoupeno k experimentům s infekčnějšími viry a 

rickettsiemi, jako byly např. různé druhy pneumonie a venezuelské koňské encefalitidy174.  

Existuje množství důkazů o tom, že mezi léty 1949-1969 docházelo k rozsáhlému 

testování biologických zbraní zaměřených na osoby a kontaminaci úrody na Floridě, 

v Kalifornii a několika oblastech v Pacifiku, přičemž výsledkem bylo další potvrzení teorie, 

že biologické zbraně jsou ve skutečnosti podstatně levnějším substitutem zbraní jaderných. I 

přes to však idea biologické války pro mnohé představovala pouze nepravděpodobný sci-fi 

scénář. Američané totiž ani zdaleka nepočítali s tím, že Sovětský svaz odstartuje jeden ze 

svých nejneočekávanějších a nejdražších vojenských programů vůbec. 

Vietnamská válka (1955-1975) 

Ne příliš dlouho poté, co se alespoň z větší části povedlo popřít obvinění, vznesená na 

půdě Spojených národů Sovětským svazem, směřující na použití chemických a biologických 

zbraní USA v Korejské válce (1950-53), a to pro nedostatek důkazů (dle odtajněných 
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sovětských dokumentů se jednalo o úmyslnou a fiktivní propagandu175), došlo k vypuknutí 

dalšího významného konfliktu studené války, tedy války ve Vietnamu. Podstatou tohoto 

vleklého soupeření byl de facto spor mezi komunistickou Vietnamskou demokratickou 

republikou a represivní Vietnamskou republikou o sjednocení Vietnamu a nastolení 

jednotného řízení včetně příslušné ideologie. Zatímco Severní Vietnam byl materiálně 

podporován Sovětským svazem a jeho spojenci, Jižní Vietnam spoléhal především na pomoc 

amerických vojenských jednotek, aktivních v poli přibližně od roku 1964 (od roku 1961 ve 

Vietnamu Američané již působili jako vojenští poradci a koordinátoři). 

I přes to, že se úroveň vojenské techniky a zbraní od první světové války značně 

změnila, připomínala válka ve Vietnamu mnoha svými prvky již zažitou válku zákopovou. 

Skutečnosti jako nepřehledný a náročný terén, hrozba neustálých útoků partyzánského 

Vietcongu a v neposlední řadě i ekonomická nákladnost pozemní války posloužily jako 

vhodné ospravedlnění užití různých chemických zbraní, tj. zápalných prostředků, herbicidů a 

dráždivých látek. Mezi nejrozšířenější prostředky užívané při ofenzivních i defenzivních 

misích patřily hlavně slzné plyny176 (např. CS-gas a CR-gas) a herbicidy.  

První experimenty s herbicidy měly být dle dostupných pramenů uskutečněny již po 

roce 1962, kdy došlo k cvičnému postřiku nevelké části lesa v Saigonské oblasti letectvem 

jihovietnamské armády za podpory americké jednotky pro průzkum a studium topografie 

jižního Vietnamu. Pod záštitou programu „Farm Hand“ se později herbicidy začaly běžně 

používat k destabilizaci výživové základny oblastí se zvýšeným výskytem partyzánů a 

důležité pozemní komunikace (používaly se moderní jak moderní rozprašovače, tak primitivní 

metody shazování plastových kontejnerů), a to až do roku 1971, kdy byly postřiky tohoto 

typu oficiálně zakázány. Co se týče receptury, ve Vietnamu se používaly herbicidní látky 

označené podle jejich barevného kódu, tedy Orange, White a Blue, přičemž látka Orange se 

později ukázala být schopnou vyvolat u zasaženého obyvatelstva různá chronická 

onemocnění a vážná poškození genetického materiálu.177 

Pravdou bylo, že chemická válka vedená ve Vietnamu byla nejen válkou proti 

nepřátelské síle, ale také válkou proti životnímu prostředí v rozsahu, ve kterém neměla dříve 

obdoby. Již v roce 1964, Federace amerických vědců označila používání herbicidů ve 

Vietnamu za nemorální a nerozlišující testování nových chemických zbraní178, které již nelze 

nadále ignorovat. Nejen dle jejich názoru, se Spojené státy, ačkoliv formálně stále 
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neratifikovaly Ženevský protokol, dopustily bezprecedentního ekologického experimentu, 

aniž by předem dostatečně posoudily možné dopady použitých látek jak na současné 

obyvatelstvo, tak na budoucí ekologické aspekty krajiny. Ruku v ruce s vlnou odporu ze 

strany civilního obyvatelstva, se pak jednalo o stěžejní faktory vedoucí až prohlášení 

amerického prezidenta Nixona z roku 1969, kterým se jménem Spojených států zcela zřekl 

válečného využití letálních chemických zbraní, přičemž později tento zákaz rozšířil i na 

některé chemické zbraně neletální a veškeré zbraně biologické včetně toxinů179.  

7.1.2. Sovětský výzkum chemických a biologických zbraní / Biopreparat 

Na rozdíl od svého amerického a britského protějšku, poválečný sovětský chemický 

program podléhal vždy nejvyššímu stupni utajení. Do nákladného (a neméně monstrózního) 

výzkumu a vývoje, co možná nejmodernějších chemických zbraní, se zapojila jak armáda, tak 

chemický průmysl s podporou širší vědecké základny, tj. specializovaných ústavů, vysokých 

škol a ostatních univerzit. Hlavní základnou se stal Státní všesvazový vědecko-výzkumný 

institut organické chemie a technologie, který v průběhu padesátých let vytvořil pobočky ve 

Volsku a Volgogradu (praktické studie pak probíhaly nejčastěji na jezeře Balhaš 

v Kazachstánu).180 

V průběhu 50. let byl chemický výzkum obecně zaměřen především na nervově 

paralytické látky (např. yperit, adamsit a chloracetofenon), přičemž později v souladu 

s požadavky chemicko-vojenské revoluce přesedlal na experimenty s organofosforovými 

otravnými látkami. Sovětští vědci povětšinou vycházeli ze studií německých lékařů v době 

druhé světové války, které bývaly průběžně doplňovány o západní poznatky získané špionáží 

a na základě kterých mj. došlo k rozšíření programu, zabývajícího se rozvinutím potenciálu 

psychoaktivních látek (např. LSD a metamfetaminu).  

Nejslavnějším programem Sovětského svazu v oblasti chemie se stal od roku 1973 

program „Foliant“ jehož hlavním cílem byl výzkum a tvorba tzv. chemických látek třetí 

generace. V rámci tohoto programu došlo k objevení dosud neznámých derivátů 

organofosforových látek, známých pouze pod kódovým označením A-230 a A-232, přičemž 

v případě A-232 se jednalo o látku údajně 5x toxičtější, než byla americká VX, která navíc 

snadno pronikala prostředky protichemické ochrany, byla obtížně zjistitelná a stala se 

východiskem pro náplň ve své době nejmodernější sovětské binární munice novičok-X181. 
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Co se týče sovětského biologického programu, dalo by se říct, že během válečných a 

poválečných let, začínal ztrácet svůj vnitřní impuls. Ať už byly důvodem Stalinovy čistky 

v řadách ruské inteligence, či obrovské materiální ztráty způsobené německým tažením, 

veškerý domácí potenciál té doby se zaměřil, spíše než na vývoj nových látek, na výrobu 

praktických léčiv jako byl např. penicilín. K velké změně došlo ve chvíli, kdy se Sovětský 

svaz dozvěděl jak o „vydatných“ výsledcích japonského programu doktora Išii, tak o 

spojeném Americko-Britsko-Kanadském programu.  

Zatímco z počátku, tj. v období mezi léty 1945-1972, docházelo pouze k utřídění nově 

nabytých poznatků a zkoumání již známých biologických agentů – baktérií (bacillus 

anthracis, francisella tularensis, yersinia pestis, coxiella burnetii, brucella suis), virů (variola 

virus, VEEV) a toxinů (botulinum neurotoxin), vznik skutečně efektivního a moderního 

biologického programu je charakteristický až pro druhou polovinu 80. let. V roce 1974, tedy 

dva roky po přijetí Úmluvy o zákazu biologických zbraní, došlo na základě výnosu č. 131 

k fúzi několika státních podniků a vytvoření agentury Biopreparat. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o neobyčejně nákladný projekt s nejvyšším stupněm utajení, byly vojenským 

zaměstnancům v třech hlavních zařízeních – Kirově, Sverdlovsku a Zagorsku přidělené 

falešné civilní identity a pro veškeré experimentální substance vytvořena specifická 

nomenklatura182. Dle mého názoru bylo hlavním účelem tohoto postupu využití 

nejmodernějších poznatků nově se rodící biotechnologie a následné vytvoření vysoce 

experimentálních biologických zbraní, které by byly schopny zasadit západní sféře ránu už 

jen pro svou neznámost. 

7.2. Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob biologických a toxinových 

zbraní a o jejich zničení (1972) / BWC 

I když od dob přijetí Ženevského protokolu panovalo přesvědčení, že chemické a 

biologické zbraně by měly být vždy posuzovány v rámci společných jednání, na počátku 70. 

let přišla Velká Británie s návrhem zcela opačným, a to rozdělením na dvě na sobě zcela 

nezávislé kategorie. Tento návrh, který na rozdíl od Sovětského svazu téměř okamžitě 

podpořila celá západní sféra, vedl v roce 1968 k všeobecnému přesvědčení, že problematika 

biologických zbraní by měla být jednou provždy vyřešena, a to pokud možno komplexně, a 

na co nejširší mezinárodní úrovni.  

O necelý rok později byl zákaz biologických zbraní projednán 18. komisí OSN pro 

odzbrojení („Eighteen Nation Committee on Disarmament“) a současně bylo nařízeno 
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vypracování předběžných studií. Ve stejném roce Spojené státy formálně oznámily, že se 

vzdávají jakékoliv možnosti výroby, hromadění a použití biologických zbraní včetně toxinů 

pro válečné účely. Dle slov prezidenta Nixona šlo o zbraně, které „mají masivní, 

nepředvídatelné a potencionálně nekontrolovatelné důsledky, mohou způsobit epidemie a 

poškodit zdraví budoucích generací183“. Veškeré americké vojenské programy výzkumu a 

vývoje měly být od té doby striktně omezeny pouze pro obranné účely184, přičemž ke zničení 

všech dosud uskladněných bojových biologických činitelů mělo dojít nejpozději do roku 

1971. 

V roce 1971 byl na konferenci Komise OSN pro odzbrojení („Conference of the 

Committee on Disarmament“) vypracován text Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění 

zásob biologických a toxinových zbraní a jejich zničení („Convention on the Prohibition of 

the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin 

Weapons and on their Destruction“), který byl následně podstoupen ke sválení Valnému 

shromáždění OSN. Kompletní úmluva pak byla zpřístupněna k podpisu dne 10. dubna 1972, 

přičemž nabyla účinnosti 26. března 1975, tj. poté, co prvních 22 států ratifikovalo a uložilo 

příslušné listiny (k roku 2013 činí celkový počet ratifikujících okolo 170 států, dalších 10 

dosud pouze podepsalo). 

7.2.1. Základní koncepce Úmluvy 

Úmluvu o zákazu biologických zbraní lze považovat za první mezinárodní dokument, 

jehož působnost se vztahuje na celou jednu kategorii zbraní hromadného ničení, a to bez 

výjimky. Mimo to se jedná o úmluvu odzbrojovacího typu, přijatou nejen za účelem zakázat 

vývoj, výrobu a hromadění biologických zbraní, nýbrž i zajistit zničení existujících zásob.  

Zajímavostí, kterou je třeba zmínit hned na začátku, je nikoliv „derogující“ vztah 

Úmluvy a Ženevského protokolu z roku 1925. Skutečnost, že Úmluva ve svém výčtu 

neobsahuje zákaz užití biologických zbraní, měla být kompenzována článkem VIII. Úmluvy, 

jež stanoví interpretační pravidlo zákazu jakéhokoliv výkladu „omezujícího, nebo 

poškozujícího závazky převzaté kterýmkoliv státem na základě Protokolu o zákazu používat ve 

válce dusivých, otravných nebo jiných plynů a bakteriologických metod vedení války185“. 

Problém s touto dikcí teoreticky vyvstával ve chvíli, kdy smluvní stát, který sice přistoupil 

k Úmluvě, nebyl vázán Protokolem zcela, nebo vázán sice byl, ale pouze do určité míry na 
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základě sjednané výhrady. Za určitých podmínek by pak mohla nastat situace, kdy by užití 

biologické zbraně např. proti státu, který je použil jako první, či proti státu, který k Protokolu 

nepřistoupil, bylo v souladu s Protokolem, nicméně zároveň by odporovalo vnitřní logice 

Úmluvy samotné. Tento logický rozpor se pokusil v roce 1996 vyřešit Írán, který navrhnul 

přijetí dodatku k Úmluvě, explicitně zakazujícího užití biologických zbraní. Fakt, že v té době 

většina smluvních států své výhrady k Protokolu již odvolala a zároveň strach, že doplnění 

jednoho ustanovení otevře cestu k modifikaci těch ostatních, však jakýkoliv návrh na 

doplnění Úmluvy přímo znemožnily186.  

Co se vnitřní organizace týče, dalo by se říct, že Úmluva je koncipována velice 

jednoduše, tj. skládá se z obsáhlejší preambule a patnácti článků, a to pravděpodobně 

z důvodu usnadnění přijetí co největším počtem potenciálních smluvních států. Jak už to tak 

v případě podobných úmluv bývá zvykem, zatímco články se věnují dané problematice, 

preambule v sobě shrnuje většinový přístup mezinárodního společenství jak k biologickým 

zbraním, tak ke zbraním hromadného ničení obecně. Jako hlavní cíle Úmluvy uvádí 

především dosažení úplného odzbrojení spolu s vytvořením systému účinné mezinárodní 

kontroly, všeobecné prohloubení důvěry mezi národy a systematické přispívaní k dosažení 

cílů a zásad Charty OSN.  

Za nejdůležitější článek celé Úmluvy lze považovat článek I., kterém se každý ze 

smluvních států „zavazuje, že nebude nikdy a za žádných okolností vyvíjet, vyrábět, hromadit 

nebo jakýmkoli jiným způsobem získávat nebo mít v držení 1) mikrobiologické nebo jiné 

biologické agenty nebo toxiny jakéhokoli původu či způsobu výroby, a to takových druhů a 

v takovém množství, které nejsou určeny k preventivním, ochranným nebo jiným mírovým 

účelům a 2) zbraně, zařízení nebo nosiče určené k použití takových agentů nebo toxinů 

k nepřátelským účelům nebo v ozbrojeném konfliktu187.“ Následující článek II. Úmluvy pak 

stanoví závazek „zničit nebo převést na mírové účely co nejdříve, nejdéle však do 9 měsíců od 

platnosti úmluvy, všechny agenty, toxiny, zbraně, zařízení a nosiče uvedené v článku I. 

Úmluvy, které jsou ve vlastnictví, pod jurisdikcí či kontrolou smluvních států, a to za 

současného zachování nutných bezpečnostních opatření k ochraně obyvatelstva a životního 

prostředí188.“  

Ačkoliv jde na první pohled o poměrně jasné sdělení, je třeba si v souvislosti s články I. 

a II. Úmluvy připomenout dva základní výkladové „problémy“. Prvním z nich je poměrně 
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restriktivní výklad pojmu biologická zbraň, který zároveň slouží jako důkaz o tom, že zákaz 

propagovaný Úmluvou není absolutní. Jedná se o zákaz, který se vztahuje pouze na 

biologické činitelé, jež nejsou určeny k preventivním, ochranným nebo mírovým účelům 

(např. vědecký výzkum a vývoj ochranných prostředků), přičemž posoudit, zdali se jedná o 

výzkum civilní anebo vojenský, ať už ofenzivní nebo defenzivní, může být v praxi 

pochopitelně problematické. Hranice je přece jen velice tenká, a stejně jako v případě 

chemických zbraní, i civilní výzkumná laboratoř může ze dne na den přejít na vojenskou 

výrobu. Na druhou stranu, velmi lehce může dojít i k záměně opačné, tedy že bude výzkum 

mírový (např. kvůli utajení), ať už úmyslně či neúmyslně zaměněn za výzkum vojenský, což 

může vést až k nepodloženým obviněním a ztrátě mezinárodní prestiže.   

Dalším, byť o něco menším, problémem bylo, že Úmluva žádnou ze svých příloh blíže 

nedefinovala pojem biologického činitele. Při interpretaci se tak muselo vycházet z oficiální 

definice Světové zdravotnické organizace („World Health Organization“), tedy že jde o 

agenty, které „se rozmnožují v hostitelském organismu a jsou schopny vyvolat onemocnění či 

smrt lidí, zvířat a rostlin v době válečného konfliktu, přičemž mohou být přenosné i 

nepřenosné“ (překlad: „those that depend for their effects on multiplication within the target 

organism and are intended for use in war to cause disease or death in man, animals or plants, 

they may be transmissible or non-transmissible“) a toxiny, tj. „přírodní či uměle vytvořené 

jedovaté látky produkovány určitými organismy, neschopné se dále rozmnožovat“ (překlad: 

„poisonous products of organisms, inanimate and not capable of reproducing themselves“).189 

Zatímco články III., IV., V., VII., IX. a X. Úmluvy se zaměřují na jakousi rozšířeno 

formu vnitřní a vnější spolupráce, vedenou převážně pro účely jak všeobecného omezení 

dispozice s nebezpečnými látkami, tak zajištění dostatečné informovanosti a pomoci mezi 

smluvními státy, článek VI. Úmluvy je zajímavý především proto, že jemně útočí na 

dosavadní tabu a pokouší se nastínit možnost mezinárodní kontroly.  

Článek VI. Úmluvy stanoví právo kterékoliv smluvního státu, aby v případě „kdy zjistí, 

že akce kteréhokoliv jiného smluvního států představují porušení závazků převzatých na 

základě Úmluvy190“ podat stížnost Radě bezpečnosti Organizace spojených národů, která 

„musí obsahovat veškeré možné důkazy potvrzující její opodstatněnost, jakož i žádost o její 

posouzení Radou bezpečnosti191“. Zároveň ve své druhé části také stanoví, že smluvní státy se 

„zavazují spolupracovat při provádění jakéhokoliv šetření, které Rada bezpečnosti může 
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provést v souladu s ustanovením Charty OSN na základě stížnosti, kterou Rada obdrží, 

přičemž o výsledku takového šetření budou smluvní státy Radou informovány192“.  

I když je jasné, že v tomto případě jde opravdu o snahu zavést jistý kontrolní systém, již 

z dikce samotného článku lze vypozorovat prostor k ohromnému střetu s mezinárodní 

realitou. Opomeneme-li fakt, že text Úmluvy neobsahoval jakékoliv formální postupy a 

ohlašovací povinnosti, ba ani nevybízel ke zřízení speciálního orgánu s pravomocí ukládat 

sankce za porušení příslušných povinností, představa, že by uprostřed studené války bylo 

možné požadovat provedení inspekce na výsostném území politického oponenta jakkoliv 

jinak, než formou zdvořilého požádání, byla v té době zcela nemyslitelná. Každý krok vedle 

v podobě už jen nepatrného nátlaku mohl v takto napjaté mezinárodní situaci vyústit ve 

znatelné ochladnutí diplomatických vztahů (včetně značného zpomalení procesu odzbrojení) 

či dokonce nepřímou výzvu k ozbrojené odvetě. Na druhou stranu, lze říci, že existence 

kontrolního mechanismu, který není, resp. zatím nemůže být funkční dle očekávání, je stále 

lepší, než jeho naprostá absence.  

Zbývající články Úmluvy, tj. články XI. až XV. Úmluvy, se spíše než biologickými 

zbraněmi zabývají organizačními záležitostmi, jako je např. přijetí, účinnost, ratifikace, 

depozitní povinnost a postup přistoupení k Úmluvě. Platnost je stanovena na neomezenou 

dobu, přičemž kterýkoliv smluvní stát může Úmluvu vypovědět za předpokladu, že 

„mimořádné události týkající se obsahu Úmluvy ohrozí jeho nejvyšší zájmy193“. 

7.2.2. Následky přijetí Úmluvy a její efektivita 

Jak již bylo nastíněno výše, za největší přínos pro mezinárodní právo, který Úmluva o 

zákazu biologických zbraní přinesla, by se dala považovat jak její odzbrojovací podstata, tak 

skutečnost, že jako první úmluva v historii měla ambice zakázat celou kategorii zbraní.  

Nejpozději do devíti měsíců od nabytí účinnosti Úmluvy, měly všechny smluvní státy 

přistoupit buď ke zničení biologických zbraní, nebo jejich okamžitému převedení na mírové 

účely, obojí za současného dodržení přísných bezpečnostních opatření k ochraně obyvatelstva 

a životního prostředí. Společně s tím, mělo dle tvůrců Úmluvy dojít ke značnému snížení až 

eliminaci hrozby biologické války, a to na základě vcelku jednoduché rovnice – pokud 

biologické zbraně nebudou k dispozici, logicky nebude možné je užít. I když bylo všem 

smluvním stranám od počátku jasné, že se realizace ustanovení Úmluvy setká s určitými 

obstrukcemi (nejčastěji vzešlými z agresivní mezinárodní politiky), spíše než svým 
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donucovacím charakterem, měla Úmluva k uvolnění napětí přispět spíše sjednocením a 

vytvořením pevného základu pro smysluplný mezinárodní dialog. 

Dalo by se říct, že jediným státem, který objektivně hodlal závazek přijatý na základě 

Úmluvy dodržet, byly Spojené státy. Dle oficiálních zdrojů Spojené státy přistoupily, 

v souladu s prohlášením prezidenta Nixona z roku 1969, ke zničení zásob amerických 

biologických zbraní a převedení vojenských zařízení na zdravotní výzkumná zařízení 

dokonce již dva roky před přijetím Úmluvy. Jednalo se o poměrně odvážný a unikátní krok, 

jehož hlavním účelem bylo ujistit mezinárodní společenství o skutečných mírových záměrech 

a všeobecně posílit mezistátní důvěru. Reakcí Velké Británie a Sovětského svazu bylo 

okamžité ujištění, že ani jeden ze států zásoby biologických zbraní nevlastní194. Jak se však 

později ukázalo, pouze jedno z těchto dvou prohlášení bylo pravdivé. 

Sverdlovský Incident (1979) 

Od doby, co se Úmluva o zákazu biologických zbraní stala účinnou, již pochopitelně 

došlo k několika obviněním týkajících se menších či výraznějších porušení, nicméně pouze 

jedno z nich lze vzhledem ke své vnitřní závažnosti a následnému dopadu považovat za 

„mezinárodně“ směrodatné. Tzv. Sverdlovský incident195, který bývá považován za jakousi 

první varovnou výstrahu určenou západním mocnostem, co se nelegálního výzkumu a výroby 

biologických zbraní týče, se udál 2. dubna 1979 poblíž města Jekatěrinburg (dříve 

Sverdlovsk). 

Ačkoliv oficiální zdroje hovořily jinak, skutečnou činností Mikrobiologického a 

Virologického institutu ve Sverdlovsku, známého také jako „Compound 19“, byl výzkum a 

výroba sušených spor bakterie Bacillus Anthracis, způsobující vážné onemocnění Antraxem 

(existují tři druhy antraxové infekce, dělené dle způsobu kontaktu se sporami bakterie na 

gastrointestinální, kožní a plícní, přičemž vdechnutí spor je pro člověka nejnebezpečnějším). 

Když se v pátek 30. března zastavil provoz výrobního zařízení, provedl technik údržby 

inspekční prohlídku, závěrem které mělo dojít k rutinní výměně filtrů odsávacího systému 

navazujícího na sušící a mlecí soustavu. Dosud není jasné, zdali se tak stalo v důsledku únavy 

z přepracování či spěchu do místní hospody, nicméně technik nakonec předmětný filtr pouze 

odmontoval a nevyměnil. To mělo pochopitelně za následek skutečnost, že když zařízení 

začalo v pondělí 2. dubna znovu pracovat, nikdo z přítomných netušil, že odsávací systém 
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nepracuje správně, a že se do ne příliš vzdálené obytné osady skrze ventilační šachty pomalu 

uvolňují antraxové spory.  

Infikovaní obyvatelé sverdlovské průmyslové zóny, kteří nedostali žádné varování, 

nevěděli o havárii a v mnoha případech ani o existenci onemocnění antraxem, se v rané fázi 

epidemie domnívali, že někde nachladli, nebo přinejhorším chytili chřipku. Asi o dva dny 

později, se však jejich zdravotní stav rapidně zhoršil – přibyly vysoké horečky, dýchací 

obtíže, zvracení a zmodralé rty. Stejnému problému jako jejich pacienti, čelili i sverdlovští 

lékaři, kteří bez jakýchkoli informací zprostředkovaných vedením došli k názoru, že v jejich 

městě se objevila naprosto neznámá nemoc.  

Netrvalo dlouho a nesrovnalosti týkající se Sverdlovského incidentu se začínaly šířit po 

celém Rusku a hrozilo, že proniknou i mimo hranice. Co se týče sovětských úřadů, ty 

pochopitelně nemohly přiznat, že jednak Úmluvu o zákazu biologických zbraní hrubě 

porušily a jednak v tom hodlaly ještě nějakou dobu pokračovat. Vojenské ústředí v Moskvě 

ve spolupráci se sverdlovským KGB proto vytvořilo několik krycích verzí, z nichž ta nakonec 

použitá připisovala vznik incidentu kontaminovanému masu (lékařské zprávy a zdravotnická 

dokumentace byly zfalšovány KGB). 

Po zveřejnění oficiálního stanoviska Moskvy pro mezinárodní scénu nastalo dlouhé 

období dohadování se, a to navzdory únikům znepokojujících (i když nepřesných) informací, 

které byly Sověty okamžitě označeny za „zlomyslné výmysly“. Bezvýchodné situaci 

nepřidával ani fakt, že v hutné atmosféře 80. let mohla důkazy nepodložená konfrontace se 

Sovětským svazem snadno pohřbít veškeré dosavadní odzbrojovací úspěchy. 

Inspekce a konec sovětského biologického programu (1991-1992) 

I přes urputné snahy západních zpravodajských služeb zůstala pravá podstata 

sovětského biologického programu utajena až do roku 1989, kdy do Velké Británie emigroval 

Dr. Vladimir Pasečnik196. Tento významný ruský mikrobiolog, který dlouhou dobu působil 

jako ředitel pobočky Biopreparátu v Petrohradě, potvrdil informace zprostředkované 

špionážní sítí, tzv. Juniper Channelem, o existenci armádou sponzorovaného biologického 

výzkumu a rozsáhlé infrastruktury sovětských laboratoří. Byť se v tomto případě jednalo o 

pouhé svědectví přeběhlíka, které bylo zatím nemožné oficiálně potvrdit, podezřelé aktivity 

Sovětského svazu začínaly implikovat nejen kontinuální porušování Úmluvy o zákazu 

biologických zbraní, ale i na možný výzkum a vývoj biologických „superzbraní“ proti kterým 

by byly západní armády bezbranné. Dle Pasečnika docházelo v Biopreparátu běžně 
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k experimentům s bakteriemi moru a tularémie za účelem zvýšit jejich odolnost proti teplu, 

chladu a západním antibiotikům, popř. umožnit jejich transport pomocí raket typu ICBM.  

Období nepřímého obviňování mezi USA, VB a SSSR vyvrcholilo v 90. letech 

„trilaterálním procesem“, který lze de facto považovat za začátek konce sovětského 

biologického programu. V rámci posílení transparentnosti, spolupráce mezi kulturami a 

vyvrácení zbytečných pochybností, došlo v roce 1991 k udělení ruského svolení s první 

americko-britskou inspekcí do čtyř sovětských zařízení Biopreparátu (Ljubčany, Obolensk, 

Novosibirsk a Petrohrad). Vedením třináctičlenné delegace, jejímž úkolem bylo sledovat 

veškeré náznaky implikující ofenzivní účel, byl pověřen bývalý specialista CIA na sovětské 

nukleární zbraně, Dr. Edward Lacey.  

Během náročné exkurze po rozsáhlých výzkumných zařízeních, kdy se nejasné a 

vyhýbavé odpovědi sovětského personálu staly pro západní vyšetřovatelé téměř denním 

chlebem, přesto došlo k několika podstatným skutkovým zjištěním197. Na základě 

Pasečnikových indicií byly zjištěny důkazy potvrzující ofenzivní biologický program (např. 

objevy komor k testování biologických bomb a počítačových studií o šíření aerosolu 

v různých typech krajiny, porušení pravidel WHO v případě nelegálního užití viru pravých 

neštovic atd.), které ovšem po zveřejnění narazily na interpretační problém, spjatý s Úmluvou 

o zákazu biologických zbraní dodnes.  

V souladu s tím, co již bylo uvedeno výše, je velice problematické rozlišit, zdali jsou 

biologické činitele určeny pro účely bojové, nebo pro preventivní, ochranné a mírové, 

přičemž moderní biotechnologické postupy pochopitelně umožňují v případě potřeby velice 

snadnou transformaci látky „mírové“ v látku „bojovou“ (u většiny těchto látek lze skutečný 

rozdíl totiž nalézt pouze v kvantitě). Tehdejší otázky tedy zněly: jak mohli být Sověti voláni 

k odpovědnosti dle Úmluvy, kterou dle jejich názoru neporušili? Jak si mohly Spojené státy 

jednoznačné výsledky inspekce vyložit tak negativně? K potvrzení jednoho a vyvrácení 

druhého na mezinárodní scéně stále chyběly jasné důkazy. 

K definitivnímu vyřešení patové situace došlo až o necelý rok později, kdy po 

reciproční inspekci sovětské skupiny do amerických výzkumných středisek198 (Fort Detrick, 

Dugway Proving Grounds, Pine Bluff a Salk Institute) do Ameriky emigroval zástupce 

ředitele Biopreparátu, Dr. Kanatjan Alibekov199. Idealistický Dr. Alibekov, který během 

svého krátkého pobytu ve Spojených státech zjistil, že obávaný nepřítel mluvil pravdu a svého 

                                                      
197  GOLDBERG, J. MANGOLD, T. A mnoho lidí zemřelo: Pravda o biologických válkách. s. 144-153. 
198  GOLDBERG, MANGOLD. Tamtéž. s. 159-161. 
199  MARTIN, J. CHRISTOPHER, G. EITZEN, E. History of biological weapons. s. 10. 
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biologického arzenálu se skutečně zbavil, poskytl finální svědectví, před kterým už ani nově 

zvolený ruský prezident Boris Jelcin nemohl dále zavírat oči (zvláště, když o incidentu ve 

Sverdlovsku dozvěděl v rámci zastávání postu tajemníka sverdlovské odnože komunistické 

strany).  

Tlak Spojených států současně s pádem Sovětského svazu, který mj. značně otřásl 

nezávislým statusem tamějších vojenských složek, ovládajících biologický program často bez 

vědomí vyšších státních představitelů, vyústil v Jelcinovo prohlášení o ukončení veškerých 

nelegálních aktivit týkajících se ruských biologických programů. Klíčoví hodnostáři byli 

oficiálně zbavení funkcí a majetek Biopreparátu rozčleněn a převeden na mírové účely, to vše 

ve jménu nového otevřeného Ruska hodného důvěry. Zdali však byl či nebyl vojenský 

biologický program zlikvidován a do jaké míry byl skutečný stav uveden do souladu 

s Úmluvou, může být dodnes pouze předmětem hrubých dohadů. 

7.3. Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických 

zbraní a o jejich zničení (1993) / CWC 

Po téměř dvanácti letech vyjednávání, došlo 3. srpna 1992 pod záštitou Konference 

OSN pro odzbrojení ke schválení konečného znění Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, 

hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení („the Convention on the 

Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and 

on their Destruction“). Stejně jako v případě Úmluvy o zákazu biologických zbraní, se 

jednalo o časově neomezenou, multilaterální smlouvu, vystavěnou převážně na základech 

Ženevského protokolu. 

Vezmeme-li v potaz, že problematika zákazu bojových biologických látek se formálně 

od roku 1972 řídila úpravou vlastní, dalo by se konstatovat, že Úmluva o zákazu chemických 

zbraní završila dlouhý odzbrojovací proces tím, že přizpůsobila zákaz, obsažen již v dikci 

Protokolu, realitě konce 20. století. Na rozdíl od zbraní biologických, jejichž použití zůstalo 

ve většině moderních ozbrojených konfliktů pouze ve stádiu přípravy, tj. vývoje a výzkumu, 

chemické zbraně velice často přicházely jako vítaný diverzní prostředek tam, kde ordinérní 

zbraně selhávaly (viz. Vietnamská válka), nehledě na to, že jejich škála se od dob první 

světové války značně rozrostla. S tím souvisel také problém již funkčního dělení na chemické 

zbraně letální a neletální, kdy absolutní zákaz bylo vzhledem k minimalizaci lidských ztrát 

vhodné směřovat pouze na chemické zbraně letální. 
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Přistoupení k Úmluvě200 bylo potenciálním zájemcům umožněno od 13. ledna 1993, 

přičemž o čtyři roky později, dne 29. dubna 1997, Úmluva nabyla účinnosti pro prvních 165 

smluvních států (k roku 2014 pak pro 190 států, odpovídajících přibližně 98 % světové 

populace; Izrael a Myanmar Úmluvu sice podepsaly, ale neratifikovaly; Angola, Egypt, 

Severní Korea a Jižní Súdán členy zatím nejsou).  

Ve stejném roce, kdy se Úmluva stala účinnou, byla zřízená i autonomní mezinárodní 

Organizace pro zákaz chemických zbraní se sídlem v Haagu, známá pod zkratkou OPCW 

(„Organization for the Prohibition of Chemical Weapons“), a to především za účelem 

koordinace problematiky chemických zbraní na nadstátní úrovni a kontroly dodržování 

závazků na základě Úmluvy převzatých.  

Hlavními orgány OPCW201 jsou Konference smluvních států („the Conference of State 

Parties“), valné shromáždění členů a diskusní fórum, Výkonná rada („the Executive 

Council“) a Technický sekretariát („the Technical Secretariat“), jehož součástí jsou i 

inspektoři zodpovědní za ověřování stavu chemických zbraní. I když se v případě OPCW 

nejedná o agenturu OSN, obě organizace spolu velice často blízce spolupracují (v roce 2001 

dokonce došlo k podpisu kooperační dohody). V roce 2013 OPCW obdržela Nobelovu cenu 

míru za rozsáhlý boj proti existenci chemických zbraní a kontinuální snahu o jejich definitivní 

vymýcení. 

7.3.1. Základní koncepce Úmluvy 

Úmluva o zákazu chemických zbraní se obecně skládá z preambule, čtyřiadvaceti 

článků a tří příloh, jmenovitě Přílohy o chemických látkách („Annex on Chemicals“), Přílohy 

o provádění a kontrole („Annex on Implementation and Verification“) a Přílohy o ochraně 

důvěrných informací („Annex on Protection of Confidential Information“). Vzhledem k tomu, 

že se však jedná o právní dokument velice rozsáhlý (např. anglická verze je dlouhá 174 stran) 

a důkladné zamyšlení nad každým ustanovením by zásadně ovlivnilo rozsah této práce, 

rozhodla jsem se zaměřit pouze na nedůležitější skupiny ustanovení, a to na: 

Preambule 

Preambule, mimo standardní fakt, že Úmluvu otvírá, potvrzuje návaznost na cíle a 

zásady odzbrojení, obsažené poprvé v Ženevském protokolu z roku 1925 a posléze i Úmluvě 

o zákazu biologických zbraní z roku 1972, přičemž konstatuje závazek „v zájmu všeho lidstva 

pomocí provádění ustanovení této Úmluvy zcela vyloučit možnost použití chemických zbraní 

                                                      
200  United Nations Office for Disarmament Affairs. Chemical weapons. [online]. 2013 [cit. 2014-11-11]. 
201  SPIERS, E.M. History of Chemical and Biological Weapons. s. 67. 
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a doplnit tak závazky přijaté na základě Protokolu202“. V souvislosti s tím je třeba si také 

uvědomit, že všechny tři dokumenty by měly být vykládány zásadně komplexně a 

souvztažně, nikoliv naopak (např. že Úmluvy nahrazují Protokol). Jedině v případě, kdy 

mezinárodní spolupráce a výměna vědeckých a technických informací bude zachována, 

budou totiž veškeré úspěchy dosažené na poli chemie sloužit, spíše než k výrobě zbraní 

hromadného ničení, k mírovému využití lidstvem jako celkem.  

Všeobecné závazky smluvních států, definice a kritéria 

 Za nejpodstatnější část Úmluvy lze beze sporu považovat článek I. Úmluvy, který 

stanoví základní závazky vyplývající pro smluvní státy v případě přijetí Úmluvy, tedy 

závazek „nikdy a za žádných okolností a) nevyvíjet, nevyrábět, jinak nenabývat, nehromadit 

ani nepřechovávat ch-zbraně ani přímo nebo nepřímo nikomu ch-zbraně nepřevádět, b) 

nepoužít ch-zbraně, c) neprovádět vojenské přípravy k použití ch-zbraní, d) žádným způsobem 

nikomu nepomáhat, ani jej nevyzývat či nepodněcovat k provádění jakékoli činnosti zakázané 

smluvnímu státu na základě této Úmluvy203“, dále závazek „zničit ch-zbraně, které smluvní 

stát vlastní, má v držení nebo které jsou umístěny na jakémkoliv místě pod jeho jurisdikcí 

nebo kontrolou, včetně veškerých objektů na výrobu ch-zbraní, jakožto i zničit i ch-zbraně, 

které zanechal na území jiného smluvního státu204“ a v neposlední řadě i závazek „nepoužít 

látky určené k potlačování nepokojů jako bojové prostředky205“.  

Už na první pohled je jasné, že v případě článku I. Úmluvy jde o výčet velice zevrubný, 

ze kterého se dá vyčíst patrný úmysl zákonodárce postihnout všechny možnosti manipulace 

spjaté s chemickými zbraněmi. Navíc slovní spojení „nepomáhat, nevyzývat či nepodněcovat“ 

implikuje i zákaz jakékoliv nepřímé participace smluvních států v ozbrojeném konfliktu, 

k čemuž došlo např. za strany Sovětského svazu ve Vietnamské válce. Co se týče ustanovení 

o zničení chemických zbraní (až na výjimku starých a zanechaných chemických zbraní, na 

které se vztahuje část IV.  Kontrolní přílohy B), smluvní státy se dle článku IV. Úmluvy ve 

spojení s Kontrolní přílohou zavazují započít s jejich zničením nejpozději dva roky a skončit 

nejpozději deset let od chvíle206, kdy pro ně Úmluva vstoupila v platnost. V souvislosti s tímto 

ustanovením je třeba si uvědomit, že i když se na první pohled jedná o poměrně dlouhé 

                                                      
202   Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení ze dne 13. 

ledna 1993, Preambule. 
203  CWC. Tamtéž. čl. 1. odst. 1 písm. a),b),c),d). 
204  CWC. Tamtéž. čl. 1. odst. 2.-4. 
205  CWC. Tamtéž. čl. 1. odst. 5. 
206  CWC. Tamtéž. čl. 4. odst. 6. 
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časové období, zničení chemických zbraní je velice náročným procesem – zvláště pokud jde 

např. o chemické zbraně vysoce toxické či zanechané na území jiného státu. 

Na článek I. Úmluvy logicky navazuje článek II. Úmluvy, který (na rozdíl od Úmluvy o 

zákazu biologických zbraní) podrobně definuje základní pojmy pro účely Úmluvy. 

Nejdůležitějším pojmem je tak pojem chemické zbraně, tedy „za a) toxické a chemické látky a 

jejich prekurzory s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely nezakázané touto Úmluvou 

(pokud druhy a množství odpovídají), za b) munice a prostředky zvláště navržené k usmrcení 

nebo způsobení jiné újmy na zdraví toxickým působením toxických chemických látek 

uvedených v písm. a), které by se v případě použití uvolnily nebo za c) libovolné vybavení 

navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice a prostředků uvedených v písm. 

b)207“. Zároveň nechybí ani definice pojmů jako je toxická chemická látka („jakákoli 

chemická látka, která může svým charakterem na životní procesy zapříčinit smrt, dočasné 

ochromení nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům208“) a prekurzor („jakákoli 

reagující chemická látka, která vstupuje do kterékoliv fáze libovolného postupu výroby toxické 

chemické látky, včetně klíčových složek binárního nebo vícesložkového chemického 

systému209“). 

Z těchto tří definic, sloučených dohromady, plyne důležité upozornění, a to že každá 

existence či užití chemické toxické látky nemusí automaticky implikovat chemické zbraně. 

Účely, pro které Úmluva použití chemických toxických látek a prekurzorů povoluje, jsou pak 

výslovně uvedeny v článku II. odst. 9 Úmluvy, tedy účely „za a) průmyslové, zemědělské, 

výzkumné, lékařské, farmaceutické nebo další mírové účely, za b) ochranné účely, a to účely, 

které se přímo dotýkají ochrany proti toxickým a chemickým látkám a ochrany proti 

chemickým zbraním, za c) vojenské účely, které nejsou spojeny s použitím chemických zbraní 

a které nejsou závislé na použití toxických vlastností chemických látek jako bojových 

prostředků a za d) účely udržování veřejného pořádku včetně vnitrostátního potlačování 

nepokojů210“. 

V souvislosti s článkem II. odst. 9. písm. d) Úmluvy je v neposlední řadě třeba zmínit i 

zajímavou kontroverzi, týkající se mj. rozdělení ne letální a neletální chemické zbraně. 

Vezmeme-li v potaz, že látka určená k potlačování nepokojů („RCA“) je článkem II. odst. 7 

Úmluvy definována jako „chemická látka neuvedená v seznamu, která je schopná u lidí 

                                                      
207  Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení ze dne 13. 

ledna 1993. čl. 2 odst. 1. 
208  CWC. Tamtéž. čl. 2. odst. 2. 
209  CWC. Tamtéž. čl. 2. odst. 3. 
210  CWC. Tamtéž. čl. 2. odst. 9. 
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rychle vyvolat podráždění smyslových orgánů nebo ochromující fyzické účinky, které mizí 

během krátké doby po skončení expozice211“, lze z Úmluvy logicky vyvodit možnost použití 

této neletální chemické látky jako prostředku k zajištění veřejného pořádku. Nevyjasněnou 

otázkou212 však zůstává, kde končí zajišťování veřejného pořádku a kde již začíná ozbrojený 

konflikt (popř. vice versa), přičemž odpověď na ní lze hledat snad jen ve vnitrostátní praxi. 

Zatímco např. dle Spojených států je možné RCA užívat pouze při „ochranných akcích za 

účelem záchrany životů“, smluvní státy prosazující extenzivnější výklad považují za 

kompatibilní s Úmluvou i omezené užití RCA během ozbrojeného konfliktu.  

Deklarace a zničení chemických zbraní 

Na rozdíl od Úmluvy o zákazu biologických zbraní, Úmluva o zákazu chemických 

zbraní přináší (revoluční) myšlenku propracovanějšího systému vzájemné kontroly. Stěžejní 

je, jak již bylo nastíněno výše, tzv. povinnost deklarace obsažena v článku III. Úmluvy, tedy 

povinnost smluvního státu do 30 dnů od vstupu Úmluvy v platnost odevzdat OPCW 

podrobný soupis chemických zbraní, které vlastní či má v držení, jejich přesné množství a 

umístěni, dále pak také soupis objektů na výrobu chemických zbraní na územní smluvního 

státu, či jakémkoliv místě pod jeho jurisdikcí či kontrolou, včetně informací o plánovaných 

opatřeních pro jejich uzavření a pro jejich zničení nebo přeměnu (speciální ustanovení jsou 

věnována i starým chemickým zbraním a opuštěným chemickým zbraním)213.  

Jakmile dojde k předložení deklarace OPCW, smluvní stát je povinen umožnit přístup 

k chemickým zbraním a všem objektům na ničení chemických zbraní za účelem systematické 

kontroly prostřednictvím inspekce na místě a monitorování na místě instalovanými přístroji. 

Kontroluje se především dohodnutá rychlost a způsoby zničení (začít nejpozději do dvou a 

skončit nejpozději do deseti let od vstupu Úmluvy v platnost), přičemž postup provádění musí 

probíhat v souladu s Kontrolní přílohou a za současného zajištění bezpečnosti osob a ochrany 

životního prostředí. Výměna informací, týkající se metod bezpečného a účinného ničení 

chemických zbraní, je přitom zajištěna jak v rámci přímé spolupráce mezi smluvními státy, 

tak v rámci nepřímé spolupráce mezi smluvními státy a Technickým sekretariátem214.  

                                                      
211  Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení ze dne 13. 

ledna 1993. čl. 2. odst. 7. 
212  BOOTHBY, W. Weapons and the law of armed conflicts. s. 135-136. 
213  CWC. Tamtéž. čl. 3. odst. 1. 
214  CWC. Tamtéž. čl. 3-4. 
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Národní prováděcí opatření 

Velice zajímavou součást Úmluvy o zákazu chemických zbraní představuje také článek 

VII. Úmluvy, který stanoví implementační povinnost smluvních států. Smluvní státy se zde 

zavazují, že zakáží nebo znemožní soukromým fyzickým a právnickým osobám kdekoli na 

svém území či ve své jurisdikci jakoukoli činnost zakázanou Úmluvou, tuto činnost nedovolí, 

popř. přijme nebo rozšíří sankční zákony tak, aby se této činnosti nemohly účastnit ani občané 

smluvního států na území jiných států. 

V neposlední řadě se článkem VII. odst. 4 Úmluvy každý smluvní stát zavazuje ke 

zřízení národního orgánu, který bude zajišťovat pravidelný styk a koordinaci aktivit s OPCW 

a ostatními smluvními státy. O existenci tohoto orgánu a jeho činnosti smluvní stát co 

nejrychleji vyrozumí OPCW215. 

Organizace pro zákaz chemických zbraní 

Jak již bylo uvedeno výše, aby byly cíle a účely Úmluvy dříve či později naplněny, 

došlo v  Haagu ke zřízení Organizace pro zákaz chemických zbraní, jejímž hlavním úkolem je 

zajistit mezinárodní výměnu informací, spolupráci smluvních států a kontrolu dodržování 

ustanovení Úmluvy. Členství v Organizaci je pro smluvní státy povinné a žádný z nich ho 

nesmí být násilně zbaven. Orgány OPCW216 (představitelé smluvních států, členové Výkonné 

rady, generální ředitel a pracovníci organizace požívají výsady a imunity nezbytné 

k nezávislému výkonu jejich funkcí v souvislosti s OPCW) jsou: 

 
a) Konference smluvních států („the Conference of State Parties“) 

 

složení: představitelé smluvních států (doprovázeni náhradníky a poradci); 

zasedání:  řádné zasedání: 1x ročně; zvláštní zasedání: na svolání;  

hlasování: kvorům: nadpoloviční většina (každý stát = 1 hlas); podstatné otázky: konsenzus; 
posuzuje: - otázky, záležitosti nebo problémy v oblasti působnosti Úmluvy;  

- posuzuje a přijímá zprávu, program a rozpočet OPCW, které předkládá Rada; 

- volí členy Rady, jmenuje generálního ředitele Sekretariátu; schvaluje řád Rady; 

- zřizuje pomocné orgány pro plnění svých funkcí v souladu s Úmluvou; 

- napomáhá rozvoji mezinárodní mírové spolupráce v oblasti chemie;  

- posuzuje vědecký a technický rozvoj;  

- přijímá nezbytná opatření zajišťující dodržování Úmluvy, nápravu a odčinění; 

 

b) Výkonná rada („the Executive Council“) 

 

složení: 41 členů (princip rotace); voleni Konferencí na období 2 let (dle zem. určení); 
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zasedání: pravidelná zasedání tak často, jak to vyžaduje plnění jejich pravomocí a funkcí; 

hlasování: kvorům: dvoutřetinová většina (každý stát = 1 hlas) prostá většina procedurálně; 
posuzuje: - posuzuje a předkládá Konferenci návrh zprávy, programu a rozpočtu OPCW; 

- přijímá organizační opatření k zasedání Konference, připravuje návrh pořadu; 

- schvaluje dohody nebo ujednání o provádění kontrolní činnosti; 

- posuzuje záležitosti a otázky ovlivňující Úmluvu a její provádění; 

- informuje smluvní státy o sporné záležitosti nebo otázce; 

- uvědomuje Konferenci a doporučuje Konferenci opatření k nápravě situace; 

 

c) Technický sekretariát („the Technical Secreriat“) 

 

složení: generální ředitel, inspektoři a vědečtí, techničtí a další pracovníci; 

posuzuje: - pomáhá Konferenci a Radě při plnění jejich funkcí; provádí kontrolní opatření; 

- připravuje a předkládá Radě návrh zprávy, programu a rozpočtu Organizace; 

- poskytuje Konferenci a Radě administrativní a technickou podporu; 

- přijímá/zasílá smluvním státům sdělení v záležitostech provádění této Úmluvy; 

- poskytuje smluvním státům technickou pomoc při provádění Úmluvy; 

- schvaluje dohody a ujednání o provádění kontrolní činnosti (s výhradou Rady); 

- informuje Radu o jakémkoliv problému; kontroluje zdroje Organizace; 

Spolupráce a zjišťování informací, ochrana a opatření k nápravě 

Za jeden z hlavních cílů Úmluvy se dá bezpochyby považovat dosažení snadnější 

komunikace mezi smluvními státy (ať už přímo, či skrze OPCW). Dalo by se říct, že druhá 

část Úmluvy, počínaje článkem XI. reaguje na situaci, kdy vyvstane jakékoliv podezření 

implikující porušení Úmluvy. Ještě před tím, než však dojde k žádosti o oficiální inspekci, 

smluvní státy by se měly pokusit vyjasnit nejednoznačnou situaci pomocí vzájemných 

konzultací a výměny informací. V případě, kdy není možné získat odpověď přímo, může 

smluvní stát požádat o pomoc Výkonnou radu, aby buď sama informace poskytla, nebo 

prostřednictvím generálního ředitele požádala podezřelý smluvní stát o vysvětlení, jehož 

obsah posléze sdělí žadateli217 (pokud nedojde k vyřešení obavy smluvního státu do 2 měsíců 

od předložení žádosti Výkonné radě, žadatel může požádat o svolání zvláštního zasedání 

Konference smluvních států). 

Pokud existuje opodstatnění, postupem výše není dotčeno právo smluvního státu 

požadovat provedení tzv. inspekce na místě v „jakémkoliv objektu nebo lokalitě na území 

nebo na jakémkoli jiném místě pod jurisdikcí nebo kontrolou jiného smluvního státu s cílem 

vyjasnit otázky týkající se možného nedodržování Úmluvy218“. Příslušná inspekce je 

provedena neprodleně inspekčním týmem OPCW (detailní postup je upraven v části X. a IX. 

Kontrolní přílohy), přičemž nesmí překročit rámec Úmluvy a musí jednat výhradně s cílem 
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objasnit sporné skutečnosti. Po ověření souladu skutečného stavu s Úmluvou inspekční tým 

vypracuje závěrečnou zprávu, kterou generální ředitel podstoupí žadateli, podezřelému, 

Výkonné radě a ostatním smluvním státům. Výkonná rada zprávu prostuduje a nařídí 

v případě potřeby další optimální postup.  

Za předpokladu, že inspekce potvrdí porušení závazku stanoveného Úmluvou, 

Konference smluvních států je povinována přijmout nezbytná opatření dle článku XII. 

Úmluvy. Mezi tato opatření patří žádost o nápravu problémové situace v co nejkratší lhůtě (v 

opačném případě může Konference pozastavit práva a výsady smluvního státu), kolektivní 

opatření smluvních států v souladu s mezinárodním právem (hrozí-li vážná újma účelům či 

cílům Úmluvy) a podstoupení informací a závěrů Valnému shromáždění OSN a Radě 

Bezpečnosti OSN (zvláště závažné případy porušení Úmluvy)219. 

7.3.2. Následky přijetí Úmluvy a její efektivita 

Porovnáme-li Úmluvu o zákazu chemických zbraní s úmluvami dříve přijatými, lze 

vypozorovat zásadní skutečnost, a to že účinnost či neúčinnost jakéhokoliv mezinárodního 

opatření doslova závisí na časovém období, ve kterém je předesláno či přímo přijato, a na 

srozumitelnosti jeho koncepce.  

Když byla Úmluva v roce 2006 jedním z vysokých úředníků OPCW označena za 

„nejúčinnější odzbrojovací nástroj, který byl dosud schválen220“, nebyl dle mého názoru příliš 

daleko od pravdy. Na rozdíl od úmluv předešlých (např. Ženevského protokolu), se 

propracovanější systém vzájemných vztahů a kontroly smluvních států, silně podpořen 

souborem přesných definic a vytvořením organizace OPCW, který Úmluva přinesla, ukázal 

být nejen funkčním, ale i schopným efektivně dostát svým závazkům. 

Významné riziko, které chemické zbraně, jakožto zbraně hromadného ničení, 

představovaly pro smluvní státy, jejich obyvatelstvo i vojenské složky, nebylo možné na 

konci dvacátého století vyřešit prakticky jinak, než podstatným omezením další výroby, ale i 

jejich uskladněných zásob. Takový systém by však nemohl fungovat v případě absence 

důvěry mezi státy, podložené určitou formou právní jistoty (i když je třeba na právní jistotu 

v mezinárodním právu hledět odlišně, než na tu vnitrostátní, minimálně jeden rys mají 

společný, a to premisu, že čím přesněji je daná problematika vymezena, čím srozumitelnější 
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je postup následující v případě poručení ustanovení nebo vedoucí k uložení sankce, tím 

snadnější je pak uchopení takového předpisu cílovým společenstvím v praxi). 

Po přihlédnutí ke všem výše zmíněným faktům, se tedy lze domnívat, že Úmluva 

z roku 1993 ke splnění svého účelu a dílčích cílů rozhodně vykročila správným směrem 

(nelze však opomenout vhodný okamžik přijetí; kdyby totiž k přijetí došlo např. na počátku 

studené války, je velice pravděpodobné, že by výsledný text byl schválen v jiném znění, a to 

včetně konceptu kontrolního mechanismu). To koneckonců dokazují i výsledky třetí revizní 

konference z roku 2013, kdy Konference smluvních států konstatovala dílčí úspěchy v podobě 

„významného přispění k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, zničení 79,90 % 

chemických zbraní kategorie 1 (viz. Příloha o chemických látkách), obecnému a kompletnímu 

odzbrojení pod účinnou mezinárodní kontrolou, snížení pravděpodobnosti užití chemických 

zbraní a podpoře mezinárodní mírové spolupráce a výměny vědeckých a technických 

informací na poli chemie221“.  

Co se týče řádného plnění závazků přijatých na základě Úmluvy, smluvní státy jako 

Spojené státy, Rusko, Japonsko a Libye s poukazem na náročnost procesu zničení zásob 

chemických zbraní požádaly o prodloužení standardní lhůty, a to v průměru o 5-10 let 

(především v případě masivních zásob Spojených států a Ruska se lhůta do konce roku 2012 

ukázala jako nereálná)222. Vzhledem k náročnému předmětu plnění, spíše než úmyslné 

obstrukce, lze však v těchto žádostech vidět naopak snahu smluvních států spolupracovat, své 

závazky dodržovat a informovat o tom jak OPCW, tak mezinárodní společenství. 

  

                                                      
221  OPCW Doc. RC-3/3. Report of the 3rd special Session of the Conference of the States Parties to Review the 

Operation of the Chemical Weapons Convention of 19th April 2013. 
222  OPCW Doc. C-15/DG.14. Opening statement by the Director-general to the Conference of the States Parties 

at its 15th session of 29th November 2010.  
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8. Chemický a biologický terorismus 

Shrneme-li význam obou velkých výše zmíněných Úmluv, jistě se shodneme na tom, 

že jejich přínos pro mezinárodní právo ozbrojených konfliktů nelze nijak popřít. Jak 

koneckonců dokazují i závěry dosavadních revizních konferencí (v případě Úmluvy o zákazu 

biologických zbraní poprvé v roce 1980, poté v pětiletých intervalech od 1986 do 2011, a 

Úmluvy o zákazu chemických zbraní v letech 2003, 2008 a 2013223), ofenzivní biologické a 

chemické programy byly zastaveny a jejich produkty zničeny nebo převedeny na mírové 

účely. Na druhou stranu, je třeba si uvědomit, že rozsah ani jedné z těchto Úmluv není 

neomezený – jedná se o dobrovolné dohody uzavřené mezi smluvními státy, kde se zákaz 

vztahuje pouze na jejich vlastní aktivity, nikoliv na aktivity nestátních organizací, jako např. 

různých teroristických skupin. 

Terorismus lze charakterizovat jako fenomén příznačný pro druhou polovinu 20. století, 

který vznikl z asymetrických rozporů ekonomického a sociálního charakteru. Dle definice 

Ministerstva zahraničí Spojených států, jde o „promyšlené, politicky motivované násilí 

páchané na civilistech příslušníky nestátní organizace nebo tajnými agenty, obvykle za 

účelem ovlivnění publika224“(„premeditated, politically motivated violence perpetrated 

against non-combatant targets by sub national groups  or clandestine agents, usually 

intended to influence an audience“), přičemž politická motivace operuje téměř vždy na 

základě národnostních, náboženských nebo dokonce kulturně-civilizačních pohnutek. 

Příslušníci podobných skupin se pak jen málo kdy cítí vázaní obecně přijímanými etickými, 

morálními a právními normami, což v konečném důsledku může snadno vést až k použití 

prostředků z kategorie zbraní hromadného ničení, nebo alespoň k jejich zneužití 

k zastrašování a vydírání.  

Pokud srovnáme aspekty výroby jednotlivých typů zbraní hromadného ničení, dojde 

nám, že příprava chemických a biologických zbraní, resp. jejich náplní, je ve skutečnosti 

nesmírně snadná. Ačkoliv pochopitelně záleží na kvalitě a kvantitě výsledného produktu, 

obecně platí, že informace k přípravě chemických a biologických zbraní mohou být v dnešní 

době opatřeny prostřednictvím dostupné patentové literatury, internetu a v neposlední řadě i 

konzultace s dřívějšími odborníky (např. nábor sovětských odborníků různými 

extrémistickými skupinami). Syntéza chemických látek je na rozdíl od těch biologických 

snadnější, nicméně pro masový účinek musí být obvykle dosaženo vysoké čistoty a 
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koncentrace. Jejich vlastní produkce pak už vyžaduje jen soukromou laboratoř, která může 

být ve výsledku zřízena prakticky kdekoliv, a to zcela kýmkoliv bez jakékoliv kontroly.  

Obecně lze říci, že v případě potenciálního použití chemických a biologických zbraní 

extrémistickými skupinami, do sebe narážejí dvě protichůdné roviny. Na jednu stranu se jedná 

o poměrně levné a obtížně detekovatelné zbraně hromadného ničení, které dávají jejich 

majitelům možnost maximalizovat moment překvapení, zaútočit na netradiční místa 

s nejmenším stupněm ochrany, upoutat pozornost médií a vyvolat mezi civilním 

obyvatelstvem paniku. Navíc, účinky s použitím těchto zbraní spojené nemusí být okamžité. 

Zatímco chemické sloučeniny mohou vážně poškodit životní prostředí a učinit předmětnou 

oblast neobyvatelnou, skryté působení nemoci čili tzv. doba latence může trvat hodiny, dny 

anebo dokonce i měsíce. Na stranu druhou se však společně s tváří terorismu mění i jeho 

politické cíle, a tudíž pro případ, kdy by si extrémisté měli zvolit mezi masovou vraždou a 

masovou panikou, by se chemické a biologické zbraně mohly jevit jako příliš nepředvídatelné 

a nediskriminující. 

Vymezit chemické a biologické látky, které jsou z hlediska teroristických skupin 

nejvíce žádané, je poměrně složité, protože v jiných geografických oblastech budou zcela jistě 

převládat jiné trendy. Co se chemických agentů týče, k nejčastějšímu použití by mohlo dojit u 

klasických látek nervově-paralytických (tabun, sarin, soman, GF, VX), dusivých (fosgen), 

zpuchýřujících (yperit) a krevních jedů (kyanovodík). V případě biologických činitelů se do 

posouzení dostávají patogeny jako např. Bacillus Anthracis, Coxiella Burnetii, Rickettsia 

Prowazekii (typhus), Salmonella Typhimurium, Yersinia Pestis, Ebola, a toxiny jako Cholera 

Endotoxin a Ricin225. Virus Variola Maior, který dle formálních zdrojů zmizel ze světa v roce 

1979 a jeho zbývající vzorky by měly být uloženy pouze na dvou místech na světě – 

v americkém CDC a ruském VECTORU, by se mohl stát v rukou teroristů velice 

nebezpečným za předpokladu, že by se ho ambiciózní státy (Jižní Afrika, VB), nevzdaly, 

nebo byl nějakým způsobem exhumován z dávno pohřbených mrtvých těl. 

Za zvláště nebezpečnou (ve spojení s extremismem) je v neposlední řadě považována 

také myšlenka existence zvláštního druhu tzv. špinavých pum226, tj. bomb s tradiční 

radioaktivní náplní obohacených o biologické činitelé za účelem vyvolání těžší a rychlejší 

infekce u ozářeného organismu. Zároveň si je však třeba uvědomit, že kombinovat oba dva 

vlivy při jednom útoku by bylo velice náročným úkolem i pro mimořádně zdatného zločince 

se značnou finanční podporou. Především z důvodů vysoké úmrtnosti baktérií a virů, popř. 
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kontaminace chemických látek při výbuchu bomby, lze pravděpodobnost užití vysoce 

účinných špinavých pum posoudit nejspíš stejně, jako u spekulativních (a kontroverzních) 

„etnických“ bio-bomb, jejichž cílem je za pomocí geneticky pozměněných DNA virů nebo 

bakterií zaútočit pouze na příslušníky specifického etnika. 

8.1. Precedent Aum Shinrikyo 

Historické příklady použití chemických a biologických činitelů jsou co do rozsahu 

velmi rozmanité. Dle výzkumu (založeného na vcelku širokém vymezení pojmu terorismus), 

který ve své knize uvádí Dr. Spiers, došlo od první světové války k 244 útokům v celkem 26 

zemích, přičemž pouze u 60% byla chemická či biologická látka opravdu použita (ve 

zbývajících 40% došlo pouze k vyhrožování nebo aktivnímu získání látky) a u 25% byl 

reflektován politický motiv (75% bylo výsledkem trestné činnosti nebo vyhrožování 

nepříčetných či nespokojených soukromých osob)227. Ačkoliv se jednalo o události z hlediska 

vývoje extrémistických skupin velice zajímavé, jen dvě z nich se dají považovat za precedens 

„přechodu od klasického terorismu praktikovaného prostřednictvím výbušnin k chemickým a 

biologickým zbraním“, a to útok japonské náboženské sekty Aum Shinrikyo, popř. 

experimenty s antraxem následující po událostech 11. září 2011. 

Sekta Aum Shinrikyo byla založena v roce 1984 charismatickým Shoko Asaharou, 

bývalým studentem tradiční čínské medicíny a umění akupunktury. Vycházející z učení jógy, 

tibetského buddhismu, křesťanské knihy zjevení, nejrůznějších Nostradamových proroctví a 

extrémního uctívaní indického boha Shivy, Asahara předpovídal blízkou apokalypsu, 

doprovázený mj. zničením Japonska americkou vojenskou intervencí, přičemž jedinou 

možnosti jak přežít bylo pochopitelně přijetí víry sekty Aum. O pouhých devět let později, tj. 

v roce 1995, sekta dosáhla astronomického počtu přívrženců (cca 40-ti tisíc) v Japonsku, 

Rusku, Taiwanu ale i USA a Německu a kumulovala majetek oscilující okolo jednoho bilionu 

jenů (včetně rozsáhlých nemovitostí). 

Posedlý myšlenkou na nadcházející konec světa a jadernou válku, Asahara se od roku 

1990 za pomoci svých věrných, ať už finanční či know-how, pokoušel shromáždit co největší 

množství zbraní, tj. počínaje sovětskými útočnými puškami, radiologickými přístroji konče. 

Ve stejném roce začala sekta podporovat biologické výstřelky mladého mikrobiologa Seiichi 

Enda, který experimentoval s Botulotoxinem (výsledný aerosol měl sloužit ke kontaminaci 

ovzduší v centru Tokia, popř. na amerických námořních základnách v Yokohamě a Yokosuce 

a letišti v Naritě) a antraxem (mělo dojít k vytvoření „smrtícího“ mraku v Tokiu). Veškeré 
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jeho pokusy však skončily neúspěchem a po několika dalších bezvýsledných pokusech získat 

vzorky moru, Eboly nebo Q-horečky z afrických států se pozornost Asahary definitivně 

přesunula k chemickým zbraním.228 

Výzkum chemických zbraní prováděný Aum Shinrikyo ve vlastní čtyřpatrové 

laboratoři  Satyam No. 7 od roku 1993 byl z počátku zaměřen nejen na syntézu nervově-

paralytických látek (sarin, tabun, soman, vx) v co největším množství, ale také na testování 

jejich nejefektivnějšího využití teroristy. Sarin, který byl nakonec vybrán z důvodů jeho 

snadné dostupnosti, byl sektou poprvé otestován v roce 1994 na sídlišti Kita Fukashi 

v japonském městě Macumoto, kde došlo k vypuštění chemické látky mezi tamější 

obyvatelstvo. Vzhledem k tomu, že šlo o netradičně čistý sarin a bylo zasaženo 59 lidí, 

z nichž 7 zemřelo, teroristé vyhodnotili svůj pokus jako úspěšný a začali plánovat další, 

rozsáhlejší útok. K tomu mělo dojít o rok později, dne 20. března 1995, kdy pět spolehlivých 

mužů ze sekty dostalo úkol zamořit tři frekventované trasy tokijského metra procházející 

stanicí Kasumigaseki. Samotná akce proběhla okolo 8 hodiny ranní, kdy teroristé propíchli 

naostřenými hroty deštníků igelitové sáčky se sarinem a zmizeli, nechávajíc za sebou 12 

mrtvých a 1,000 zraněných (z celkem 5,500 lidí, kteří vyhledali odbornou pomoc). 229 

Za skutečný důvod, proč bylo tak pečlivě plánovaným útokem postiženo tak nepatrné 

množství osob, lze považovat nedostatečné vybavení laboratoře a s tím spojenou neschopnost 

teroristů vyrobit kvalitní, vysoce toxický sarin. Jak by situace vypadala, kdyby použitá 

substance neobsahovala pouze 30% účinné látky a řadu nečistot, je v tomto případě snadné si 

domyslet. Na druhou stranu, sekta Aum Shinrikyo svým počínáním vytvořila vcelku zajímavý 

precedent, který stanoví vzrůstající nebezpečí spočívající v možnosti extrémistických skupin 

sáhnout k asymetrickým způsobům vedení boje a v případě, že se tak stane, i v neschopnosti 

policejních služeb provést potřebná, rychlá a účinná protiopatření. 

8.2. Problematika ochrany proti chemickému a biologickému terorismu 

Chemický a biologický terorismus, resp. terorismus jako takový, představuje 

celosvětově závažný a jen velice těžce řešitelný problém, který vyžaduje rázné zákroky jak na 

národní, tak i na mezinárodní úrovni.  

Je obecně známo, že ať už jsou cíle novodobých extrémistických skupin jakékoliv, 

fanatický souboj na život a na smrt, který vedou se zbytkem populace a během kterého často 

neplatí ani nejzákladnější morální pravidla, použití zbraní hromadného ničení v jejich očích 
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ospravedlňuje více než dost. V neposlední řadě i skutečnost, že chemie a biotechnologie patří 

mezi jedny z nejrychleji se vyvíjejících vědních oborů se stále širší dostupností a spoustou 

nových možností jak vytvořit čistou smrtící látku, státním represivním složkám nějak 

nenahrává.  

Dalo by se říct, že zatímco rozsah výše popsaného tokijského útoku Aum Shinrikyo 

poprvé upozornil světovou veřejnost na v té době excesivní možnost použití chemických a 

biologických zbraní teroristy, rozeslání antraxových dopisů o šest let později již v očích 

mnohých znamenalo vcelku agresivní potvrzení pravidla a další významný precedent.  

Krátce po zničení světového obchodního centra v roce 2001, celkem 22 vysoce 

postavených osob ve Spojených státech obdrželo obálky obsahující vždy výhružný vzkaz a 

baktérie antraxu, které později Institut pro výzkum infekčních nemocí ve Fort Detricku 

označil jako tzv. ames strain. Vzhledem k islamistické tématice zpráv nebylo příliš pře o tom, 

že za těmito útoky stojí teroristická organizace Al-Qaeda s úmyslem dále posílit teror 11. 

září - což se pochopitelně podařilo. Výsledkem útoku bylo úmrtí pěti lidí, několik „hoaxů“ a 

doslova masová vlna paniky. V zemi, kde se denně přepošle v průměru až 680 mil. dopisů 

zavládl chaos přímo spojený s enormními náklady státních institucí vynaloženými na 

preventivní výdej antibiotik (pro přibližně 30 tisíc lidí ve Washinghtonu) uzavření Kongresu a 

Nejvyššího soudu, rozsáhlou dekontaminaci budovy Senátu a poštovních úřadoven 

v Trentonu, New Jersey a Brentwoodu (cca 300 milionů dolarů). 230 Navíc se znovu 

potvrdila premisa, že teroristé mnohem více než po smrti touží po strachu svých obětí.  

Jak by se tedy moderní státy, popř. mezinárodní organizace měly postavit proti na 

první pohled neviditelné hrozbě? Odpovědí je nasnadě totiž hned několik.  

Prvním a nejdůležitějším bodem je nutnost řešit problematiku terorismu jako 

takového, tedy na mezinárodní úrovni. Ve svém manifestu „války proti terorismu“ George W. 

Bush upozornil na nebezpečí představované diktátorskými režimy a pravděpodobností, že 

poskytnou vlastní zbraně hromadného ničení (popř. finanční prostředky) teroristickým 

skupinám za účelem ohrožení stability svých nepřátel. Tzv. teorie zastrašování, která po 

celou dobu studené války ovlivňovala smírné chování mezi státy, nemůže fungovat tam, 

kde kromě stínové organizace neexistuje nic, co by bylo třeba chránit. 

Dalším palčivým problémem, tentokrát na národní úrovni, může být nedostatečný 

dohled jednotlivých států nad dodržováním zákonných ustanovení upravujících manipulaci 

s chemickými a biologickými látkami. Je třeba si uvědomit, že v případě zdařilého útoku 
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velkého rozsahu, ať je možnost, že k němu opravdu dojde jakkoliv mizivá, by byla většina 

obyvatel proti chemickým a biologickým činitelům v podstatě bezbranná, a to hlavně z důvodů 

jako je nízká informovanost, nedostatek ochranných prostředků, antibiotik a možnosti 

ošetření zaškolenými lékaři.  

Protiteroristická snaha států by tak měla směřovat primárně k zachycení 

teroristických aktivit už před tím, než k nim vůbec dojde, především prostřednictvím 

zpravodajských služeb, celních a policejních sborů. S tím je spojena i přísná kontrola 

vývozu a dovozu chemických a biologických látek, jak na domácí, tak mezinárodní frontě, 

vytvoření spolehlivého systému detekce podezřelých ohnisek nemocí (zvyšujícím schopnost 

odhalit a reagovat na biologické útoky, popř. zajistit nebezpečné patogeny) a v neposlední 

řadě i investice do moderního vybavení nemocnic, za pomocí kterého bude možné rychle 

diagnostikovat onemocnění jako botulismus, antrax nebo mor a neštovice.  

Základem zůstává vzájemná koordinace aktivit a informovanost. Na druhou stranu, 

v rámci boje proti terorismu je vhodné i kriticky posuzovat reálné možnosti extrémistů, tedy 

podrobně zkoumat jejich úspěchy za současného opomenutí apokalyptických vizí, co by 

údajně dokázat chtěli, za předpokladu, že by mohli a uměli. Teroristé potřebují v boji se 

svými nepřáteli rychlý a viditelný úspěch, který prozatím s minimem obtíží zprostředkují 

pouze konvenční výbuchy – proč by se tedy za normálních okolností stále častěji uchylovali 

k něčemu tak drahému a nejistému, jako jsou chemické a biologické zbraně? 
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9. Závěr 

Prvním úkolem, který jsem si v úvodu této diplomové práce vytyčila, bylo vytvořit 

pokud možno ucelený přehled nejpoužívanějších chemických a biologických zbraní pro každé 

historické období a zároveň krátce nastínit jejich vývoj, popř. jejich souvztažnost. Zvolila 

jsem tedy vcelku lineární postup (od prehistorických šípových jedů, až po produkty 

sovětského Biopreparátu) a nakonec dospěla k závěru, že opomeneme-li jakousi „zlověstnou 

auru“, kterou s sebou debaty o nich téměř vždy přinášejí, jde o klasické zbraně, jež prodělaly 

od první světové války - stejně jako všechny ostatní bojové prostředky - obrovský vývoj.  

Ačkoliv se z počátku jednalo o vývoj „klesající“ - od roku 1915, kdy došlo k prvnímu i 

poslednímu použití chemických zbraní v masovém měřítku, přes poválečné období, z velké 

části definované přijetím Ženevského protokolu a výzkumem působení chemických a 

biologických látek na lidskou psychiku, až po druhou světovou válku, kde se rozhodující silou 

ukázaly být, spíše než inovativní zbraně, nedostatečné dodávky potravin, zkreslené informace 

tajných služeb a hrozba následné odvety - zájem o chemické a biologické zbraně znovu 

vystoupil do popředí v období studené války, tedy v období hledání potenciálního substitutu 

za atomovou bombu. Došlo k objevům nervově-paralytických látek, binární munice, 

taktických raketových systémů, které by za určitých okolností byly schopny přepravit 

chemickou bombu přes oceán, a v neposlední řadě i nových možností kultivace dosud 

známých virů a bakterií. A to zdaleka neznamená konec.  

Stejně jako v případě vytváření nových válečných lodí, letadel nebo pušek, snaha 

zkoumat chemické a biologické zbraně (usnadněna jejich dvojím účelovým určením) bude 

vždy v určité formě přítomna. S touto premisou je koneckonců spojena i druhá stěžejní otázka 

této práce, a to otázka posouzení existence chemických a biologických zbraní prismatem 

dobových zákonů, ať už psaných nebo obyčejových. Už na první pohled je jasné, že se jedná 

o otázku velice složitou - v důsledku rostoucí nebezpečnosti chemických a biologických 

zbraní se v průběhu věků střetl značný počet rozdílných pohledů, deklarací i právních 

ustanovení. Primitivní válečné zvyklosti zatlačil do pozadí moderní utilitarismus, který byl po 

událostech první světové války omezen přijetím Ženevského protokolu a později i úmluvami 

BWC a CWC. 

Ano, Protokol lze považovat za první velký krok vstříc všeobecnému zákazu 

chemických a biologických zbraní, nicméně je třeba si uvědomit, že jeho přijetí samo o sobě 

nepředstavovalo okamžitý vznik obyčejového pravidla, což mj. dokládá i tehdejší počet 

výhrad smluvních států společně s příklady uvedenými v této práci. 
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Dle dostupných pramenů bylo toto pravidlo ve skutečnosti výsledkem dlouhé, přibližně 

padesátileté geneze korunované schválením BWC a CWC, přičemž ani v dnešní době není 

jeho status všemi mezinárodními aktéry plně uznáván. Co se týče zákazu biologických zbraní, 

plně se ztotožňuji s výsledky nedávné studie ICRC, která de facto potvrdila existenci 

obyčejového pravidla stanovícího „zákaz užití biologických zbraní“ („the use of biological 

weapons is prohibited“) jak pro mezinárodní, tak vnitrostátní konflikty. Na druhou stranu, 

studie ICRC nepojednává o statusu zákazu „držby“ biologických zbraní, a to z důvodu 

nezařaditelnosti tohoto pojmu do humanitárního práva.231 Dle mého názoru však lze 

s nejvyšší pravděpodobností očekávat potvrzení obyčeje i v tomto případě. Pokud jde o 

chemické zbraně, stejná studie se pochopitelně zaměřila i na existenci jejich obyčejového 

zákazu („the use of chemical weapons is prohibited“). Opomeneme-li na krátký moment 

enormní počet smluvních stran CWC, důkazy jako extrémní odpor vůči experimentům 

Vietnamské války nebo kontroverzním chemickým zbraním v Iráku se zdají být samy o sobě 

dostatečně přesvědčivé232 (i když otázky týkající se užití neletálních zbraní nebo výhrad dle 

Ženevského protokolu zůstávají do budoucna stále otevřené).  

Polemikou o existenci či neexistenci obyčejového pravidla není tak úplně dotčena 

účinnost BWC a CWC jakožto mezinárodních smluv, s čímž je spojena i otázka třetí této 

práce, tedy kritické posouzení současné právní úpravy z hlediska její efektivity a faktického 

dodržování. Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, současná úprava čelí dvěma 

hlavním problémům - interpretačním a revizním obtížím přímo a hrozbě terorismu nepřímo.  

Problém interpretační a revizní se týká především pokroku, tj. nových chemických a 

biotechnologických výdobytků, které by se za určitých okolností mohly díky svému dvojímu 

určení stát neznámou a nebezpečnou zbraní hromadného ničení, fakticky stojící mimo rozsah 

obou úmluv (např. výzkum a vývoj neletálních biologických zbraní, sloužících ke 

zneschopnění nepřítele), a komplikovaného schvalování dodatků, jakožto způsobu vypořádání 

se s inovacemi (např. snaha o schválení dodatku zavádějícího kontrolní a inspekční systém 

k BWC, která ztroskotala na lobbingu soukromých lékařských firem v USA233).  

Chemický a biologických terorismus je naopak jevem, jehož rozvinutí do dnešní 

podoby nemohli tvůrci ani jedné z úmluv jakkoliv předvídat. I přes to, že je mnohdy těžké 

rozlišit hranici mezi projevy vnitrostátních ozbrojených konfliktů a teroristickým útokem, 

relevantní otázkou nadále zůstává jak se efektivně vypořádat se státy, které jsou za určitých 
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podmínek ochotné přístup ke zbraním hromadného ničení teroristickým skupinám buď 

umožnit, nebo jej alespoň finančně podpořit. Nikdo z nás totiž není schopen s jistotou 

odhadnout, jak velkou hrozbu pro stabilitu mezinárodního společenství tyto novodobé „axis of 

evil“ vlastně představují, a jak poznamenává bývalá australská ministryně Jenny Shipley „Mír je 

křehká věc. Zabezpečit jej vyžaduje odvahu, udržet zase moudrost“. 
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11. Český abstrakt / English abstract 

Cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled nejpoužívanějších chemických a 

biologických zbraní, vysvětlit jejich vývoj a vztahy mezi nimi, posoudit jejich existenci 

prismatem dobových zákonů, ať už obyčejových či psaných a v neposlední řadě i posoudit 

současnou právní úpravu problematiky z hlediska její efektivity a faktického dodržování.  

Tato práce se primárně zabývá právem mezinárodním, přičemž se pouze okrajově dotýká 

úpravy národní. Práce začíná vymezením pojmosloví, tedy konkrétně základních pojmů jako 

jsou zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, mezinárodní právo, právo 

ozbrojených konfliktů, obyčejové právo, mezinárodní úmluvy, zakázané bojové prostředky a 

způsoby vedení ozbrojených konfliktů.  

Následuje pohled na nejranější historii chemických a biologických zbraní včetně krátkého 

zamyšlení nad absenci jakékoliv právní regulace. Jedná se o kapitolu, jejímž účelem je nastínit 

prvopočátky problematiky a posloužit jako rozšířený základ pro následující výklad. 

Práce pokračuje pojednáním o zrodu moderních chemických a biologických zbraní, 

založeného především na chemicko-biologické revoluci přelomu 19. a 20. století a současně 

uvádí výčet nejvýznamnějších kodifikačních počinů příslušného období (např. Lieberův kodex, 

Bruselská deklarace a Haagské úmluvy) včetně zhodnocení jejich vlivu na následující vývoj 

právní úpravy chemických a biologických zbraní.  

Další kapitola se zabývá první světovou válkou, jakožto obdobím prvního masového užití 

chemických zbraní, a následnou mezinárodní kontroverzní, která v roce 1925 vyvrcholila 

přijetím Ženevského protokolu. Práce nezapomíná ani na pozdější poválečné období, včetně 

mimoevropských konfliktů vyznačujících se užitím chemických a biologických zbraní, sterilní 

druhou světovou válku, Norimberský proces a nepřímý vliv Ženevských konvencí.  

Sedmá kapitola se zabývá obdobím studené války, které do jisté míry sjednotilo dnešní 

přístup k chemickým a biologickým zbraním. Kromě představení vládních programů USA a 

Sovětského svazu kapitola obsahuje i zevrubné pojednání o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a 

hromadění zásob biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení z roku 1972 (včetně 

Sverdlovského incidentu a problematiky vzájemných inspekcí, jakožto příkladů porušování 

závazků z této úmluvy vyplývajících) a Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a 

použití chemických zbraní a o jejich zničení z roku 1993. 

Na závěr nechybí ani zamyšlení nad současným fenoménem chemického a biologického 

terorismu, a to včetně problematiky ochrany před ním a očekávaného vývoje do budoucna. 

Poslední kapitola pak obsahuje přehled klíčové literatury a mezinárodních dokumentů.  
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The goal of this diploma thesis is to present an overview of the most used chemical and 

biological weapons, as well as to explain their development, the links between them and their 

existence through the viewpoint of then contemporary sources, written or otherwise, as well as 

the current state of law in term of its effectivity and actual practice. 

The primary focus of this thesis is international law. National law is touched upon only 

sporadically. The first section of the thesis deals with the definition of used nomenclature, 

specifically the terms weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, 

international law, law of armed conflicts, customary law, international treaties, forbidden means 

and methods of warfare.  

A look at the earliest history of chemical and biological weapons follows, including a 

brief assessment of the lack of legal regulation. The purpose of this chapter is to outline the very 

beginnings of this subject matter and to serve as a basis for the following chapters.  

The diploma thesis continues with a treatise on the birth of modern chemical and 

biological weapons, caused primarily by the chemo-biological revolution of the late 19th, early 

20th century, while also listing the most important attempts to codify this area (e.g. the Lieber 

code, the Brussels Declaration, the Hague Conventions) and the impact they had on the 

following legal development as it concerns chemical and biological weapons. 

The next chapter deals with the First World War in the context of it being the first time 

chemical weapons were used en masse, as well as the following international controversy which 

culminated in the 1925 signing of the Geneva Protocol. However, the thesis does not omit the 

later post-War period, including non-European conflicts, characterized by the use of chemical 

and biological weapons, the sterile Second World War and the indirect influence of the Geneva 

Conventions. 

The seventh chapter is concerned with the Cold War era, which to a certain extent unified 

out contemporary approach to chemical and biological weapons. Other than introducing the 

relevant governmental programs of both the USA and the USSR, the chapter also includes 

exhaustive looks at the Convention on the Prohibition of the Development, Production and 

Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction of 

1972 (including Sverdlovsk incident and the issue of mutual inspection as examples of breach 

of the terms of this convention) and the Convention on the Prohibition of the Development, 

Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction of 1993. 

The thesis concludes with a reflection on the current state of chemical and biological 

terrorism, including the issue of protection and expected future developments in this area. The 

very last chapter then provides an overview of key sources. 


