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Anotace 

 

Diplomová práce je zaměřena na otestování teorie Michaela Horowitze a Neila Naranga, 

týkající se posouzení vztahu mezi jadernými, chemickými a biologickými zbraněmi, a 

následné zhodnocení obecné platnosti a využitelnosti uvedené teorie aplikováním na dva 

konkrétní případy, a to Indii a Egypt. Autoři ve své teorii tvrdí, že státy, které usilují o 

jeden typ zbraní hromadného ničení, usilují zároveň o všechny typy zbraní hromadného 

ničení, a zbraně považují za vzájemné doplňky. Dále usuzují, že státy, které získají jaderné 

zbraně, jsou nadále mnohem méně ochotny usilovat o další vývoj chemických a 

biologických zbraní a v některých případech jsou dokonce ochotny se těchto dvou typů 

zbraní vzdát úplně. V této situaci naopak považují jaderné zbraně za náhražky zbraní 

chemických a biologických. Účelem práce je prozkoumat, zda Indie a Egypt chápou zbraně 

hromadného ničení právě jako vzájemné doplňky, či náhražky. Hlavním cílem práce je 

posoudit, jak ovlivňuje snaha o získání nebo vlastnictví jednoho typu zbraní hromadného 

ničení snahu o získání dalšího typu zbraní, tedy konkrétně, zda vlastnictví jaderné zbraně 

zvyšuje či snižuje riziko, že stát bude rovněž usilovat o chemické a/nebo biologické zbraně 

a naopak. Dalším cílem je zjistit, zda faktory vedoucí k proliferaci chemických a 

biologických zbraní jsou stejné nebo podobné těm faktorům, které vedou k proliferaci 

zbraní jaderných. Teoretický rámec práce vychází z článku Michaela Horowitze a Neila 

Naranga mající název Poor Man´s Atomic Bomb? Exploring the Relationship between 

„Weapons of Mass Destruction“. Práce je založena na komparativní případové studii 

využívající kvalitativní metody. V práci jsou stanoveny dvě hypotézy, které mají napomoci 

k naplnění výše zmíněných cílů práce.  

 

 

Annotation 

 

This master´s thesis is focused on testing of the Michael Horowitz and Neil Narang´s 

theory regarding the assessment of the relationship among nuclear, chemical and biological 

weapons and a subsequent evaluation of the general validity and applicability of this theory 

by applying the theory to two specific cases, namely India and Egypt. In their theory, the 

authors argue that states pursuing one type of weapons of mass destruction pursue 



 
 

 

simultaneously all types of weapons of mass destruction. States consider weapons as 

complements in this situation. They further argue that states that once possess nuclear 

weapons are much less willing to seek further development of chemical and biological 

weapons, and in some cases, such states are even willing to give up these two types of 

weapons altogether. In addition, nuclear weapons are considered substitutes for chemical 

and biological weapons in such situation. The purpose of this work is to investigate 

whether India and Egypt perceive weapons of mass destruction to be complements or 

substitutes. The main aim of this work is to assess how the attempt to acquire or the 

ownership of one type of the weapons of mass destruction influences the attempt to obtain 

the other type of weapons, namely whether the ownership of nuclear weapons increases or 

reduces the risk that the state will also seek to possess chemical and/or biological weapons 

and vice versa. I also wanted to find out whether the factors driving the proliferation of 

chemical and biological weapons are the same or similar to those, driving the proliferation 

of nuclear weapons. The theoretical framework of the work is based on the article written 

by Michael Horowitz and Neil Narang entitled Poor Man´s Atomic Bomb? Exploring the 

Relationship between „Weapons of Mass Destruction“. This work is based on a 

comparative case study using qualitative methods. There are two hypotheses in the thesis 

that will help to achieve the above-mentioned goals of this paper.  
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Seznam použitých zkratek 

 

BTWC   Úmluva o zákazu biologických zbraní 

   (Biological and Toxin Weapons Convention) 

CIA   Ústřední zpravodajská služba   

   (Central Intelligence Agency) 

CTBT   Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek 

   (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) 

CWC   Úmluva o zákazu chemických zbraní 

   (Chemical Weapons Convention) 

MAAE  Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

   (International Atomic Energy Agency) 

NPT   Smlouva o nešíření jaderných zbraní 

   (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) 

OSN   Organizace spojených národů 

   (United Nations) 

USA   Spojené státy americké 

   (United States) 
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Úvod 

 

Zbraně hromadného ničení jsou v současnosti považovány za jednu z největších 

bezpečnostních hrozeb jak pro jednotlivé státy, tak i pro celé mezinárodní společenství. 

Tyto zbraně jsou nyní více než dříve úzce spojeny s bojem proti globálnímu terorismu. 

Hlavním důvodem je stále se zvyšující pravděpodobnost, že zbraně hromadného ničení 

mohou získat teroristické organizace či nestátní aktéři. V roce 2004 byla Radou 

Bezpečnosti Organizace spojených národů (United Nations; OSN) schválena rezoluce 

1540, která znovu potvrzuje, že proliferace jaderných, chemických a biologických zbraní a 

jejich nosičů je hrozbou pro mezinárodní bezpečnost a mír. Na základě této rezoluce jsou 

členské státy OSN povinny zdržet se jakékoliv podpory nestátních aktérů při získávání, 

vyvíjení, vyrábění, vlastnění, přepravování, používání, či jiném využívání jaderných, 

chemických a biologických zbraní a jejich nosičů. Stejně tak jsou členské státy povinny 

zavést přísnou kontrolu nad materiály vhodnými pro výrobu zbraní hromadného ničení, a 

zabránit tak ilegálnímu obchodu s těmito materiály [Un.org, 2017]. Tato rezoluce skutečně 

potvrzuje, že v současnosti již není největší hrozbou použití zbraní hromadného ničení ze 

strany jednoho státu vůči druhému, ale získání a použití těchto zbraní ze strany nestátních 

aktérů a teroristických organizací. Proto je tematika zbraní hromadného ničení neustále 

aktuální. Vzhledem k narůstajícím teroristickým útokům bude téma zbraní hromadného 

ničení aktuální i v budoucnosti. Abychom zabránili v další proliferaci zbraní hromadného 

ničení, je nutné pochopit nejen příčiny proliferace těchto zbraní, ale také vzájemný vztah 

mezi jednotlivými zbraněmi. 

 

Politické i akademické debaty, týkající se zbraní hromadného ničení, se v současné době 

zaměřují zejména na kontrolu proliferace těchto zbraní, kontrolu dodávek velkého 

množství materiálů vhodných pro výrobu zbraní hromadného ničení do problematických 

států a s tím spojené uvalování sankcí za nedodržování stanovených podmínek, odzbrojení, 

a vytvoření mezinárodních režimů dohlížejících na udržení „bezpečnějšího“ 

mezinárodního prostředí bez těchto zbraní. Existuje obrovské množství literatury a zdrojů 

zaměřených na definování a charakterizování jednotlivých zbraní hromadného ničení, 

analýzu konkrétních programů na výrobu těchto zbraní v jednotlivých státech a jejich 

historický vývoj. Naopak téměř chybí literatura o tom, jaký je vzájemný vztah mezi 
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jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. Neexistuje žádná všeobecně platná definice, 

která by stanovovala přesný vzájemný vztah mezi jadernými, chemickými a biologickými 

zbraněmi. Stejně tak žádná teorie nevysvětluje, zda státy upřednostňují vlastnictví jedné 

konkrétní zbraně hromadného ničení nad ostatními, nebo zda státy usilují o vlastnictví 

všech typů zbraní zároveň.  

 

Tato diplomová práce je tedy zaměřena na prozkoumání vzájemného vztahu mezi 

jednotlivými zbraněmi hromadného ničení, a to ve dvou konkrétních případech, Indii a 

Egyptě. Teoretický rámec práce vychází z teorie Michaela C. Horowitze a Neila Naranga, 

charakterizované v článku Poor Man´s Atomic Bomb? Exploring the Relationship between 

„Weapons of Mass Destruction“. Jak je patrné z názvu článku, autoři se zabývali právě 

prozkoumáním vzájemného vztahu mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. 

Autoři v článku tvrdí, že pokud určitý stát usiluje o získání jaderných zbraní, snaží se 

zároveň získat i zbraně chemické a biologické. Na druhou stranu stát již vlastnící jaderné 

zbraně je méně ochotný usilovat o získání zbraní chemických či biologických [Horowitz a 

Narang, 2013: 2-3]. Tato teorie mi napomůže při prozkoumání a posouzení vztahu mezi 

zbraněmi hromadného ničení v mých dvou zvolených případech. 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vzájemného vztahu mezi jednotlivými 

zbraněmi hromadného ničení ve dvou konkrétních případech, Indii a Egyptě. Podle 

různých mezinárodně uznávaných definic mezi zbraně hromadného ničení patří jaderné, 

chemické, biologické a radiologické zbraně, pro účely této práce však zbraně hromadného 

ničení omezím pouze na zbraně jaderné, chemické a biologické (stejně jako Horowitz 

s Narangem). Práce si klade za cíl zejména otestovat platnost teorie Michaela Horowitze a 

Neila Naranga aplikováním na mnou zvolené případy, a na základě této teorie následně 

zhodnotit, zda Indie a Egypt upřednostňují vlastnictví jedné konkrétní zbraně hromadného 

ničení, nebo zda se tyto státy snaží vlastnit všechny typy zbraní současně. Účelem práce je 

tedy otestovat platnost a využitelnost teorie, a prokázat možnost aplikovatelnosti teorie na 

další státy a politicky relevantní aktéry. S využitím terminologie stanovené Horowitzem a 

Narangem je možné říci, že tato práce je zaměřena na prozkoumání, zda oba státy chápou 

jednotlivé zbraně hromadného ničení jako vzájemné „doplňky“ (complements), kdy státy 
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usilují o všechny druhy zbraní najednou, či jako „náhražky“ (substitutes), kdy státy po 

získání jaderné zbraně přestávají mít zájem o získání dalších zbraní.  

 

Pro přínosné otestování platnosti teorie Horowitze a Naranga bylo podstatné vybrat dva 

kontrastní státy tak, aby jeden stát vlastnil chemické a biologické zbraně, a druhý stát 

naopak zbraně jaderné. Státy Indii a Egypt jsem tedy vybrala záměrně, protože ze všech 

zemí vlastnících zbraně hromadného ničení mi právě tyto dva státy přijdou jako dostatečně 

kontrastní a vhodné země. Rovněž, oba státy jsou poměrně významnými hráči v oblasti jak 

regionální, tak i mezinárodní politiky, a je možné, že v budoucnu by mohly uvažovat o 

použití zbraní hromadného ničení k odstrašení nejen svých sousedů. Proto je důležité 

pochopit, jak dané státy chápou zbraně hromadného ničení, protože právě pochopení 

tohoto vztahu může napomoci mezinárodnímu společenství předejít budoucím krizím. 

 

Indie je země, která oficiálně potvrdila vlastnictví jaderné zbraně, a zároveň odmítla 

podepsat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons; NPT). Naopak podepsala Úmluvu o zákazu biologických zbraní (Biological and 

Toxin Weapons Convention; BTWC) a Úmluvu o zákazu chemických zbraní (Chemical 

Weapons Convention; CWC), které omezují vlastnictví a zakazují produkci těchto zbraní. 

Indie vede od svého vzniku spory se svým sousedem Pákistánem, se kterým se pře nejen o 

historické území Kašmíru, které si nárokují oba státy. Navíc se Indie obává neustále 

rostoucího islámského fundamentalismu v Pákistánu. Dlouhodobým rivalem Indie je také 

Čína, se kterou Indie zápasí o dominantní postavení v regionu. Závažným problémem je 

fakt, že všechny tři státy vlastní jaderné zbraně, což je obrovská bezpečnostní hrozba nejen 

pro oblast Indického subkontinentu, ale také pro celý svět. Tyto státy jsou si sice vědomy, 

že použití jaderné zbraně vyvolá vzájemnou destrukci zainteresovaných států, nicméně 

nemůžeme spoléhat na to, že Indie nebude ochotna jako první (i přes svou jadernou 

politiku – viz níže) sáhnout právě po použití jaderné zbraně proti svým sousedům. Proto je 

důležité porozumět, jak Indie chápe zbraně hromadného ničení.  

 

Egypt je pravým opakem Indie. Je sice členem NPT, odmítl však ratifikovat BTWC i 

CWC. Je to země, která dosud nebyla schopna vyrobit či jiným způsobem získat jadernou 

zbraň, proto si udržuje „alespoň“ biologický a chemický arzenál. Egypt považuje 
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vlastnictví těchto zbraní za klíčové pro zajištění vlastní bezpečnosti, protože bezpečnostní 

situace v oblasti Blízkého východu je velmi nestálá. Egypt se může cítit ohrožen nejen 

svými geografickými sousedy, ale i teroristickými organizacemi, které se hojně vyskytují 

v oblasti Blízkého východu. Tyto skutečnosti mohou rovněž přispět k tomu, že by se Egypt 

mohl rozhodnout použít své zbraně hromadného ničení. U obou zemí je tedy důležité 

zjistit, jak chápou vztah mezi zbraněmi hromadného ničení, zejména zda mohou být 

ochotny usilovat o získání jiného typu zbraní, než aktuálně vlastní. 

 

Na základě výběru těchto konkrétních zemí je práce zaměřena na verifikování či 

falzifikování následujících hypotéz: 1. Indie považuje chemické a biologické zbraně jako 

doplněk zbraním jaderným. Indie sice v současné době aktivně vlastní pouze jadernou 

zbraň a ochotně podepsala konvence týkající se zákazu používání chemických a 

biologických zbraní, v minulosti však vlastnila chemické zbraně, a možná i zbraně 

biologické. 2. Egypt považuje zbraně jako náhražku, protože nebyl schopen vyvinout 

vlastní jadernou zbraň a proto si ponechává alespoň chemické a biologické zbraně. V práci 

jsou dále stanoveny dvě hlavní výzkumné otázky, k jejichž zodpovězení mi napomůže 

právě posouzení platnosti výše stanovených hypotéz. Výzkumné otázky zní: 1. Jak 

ovlivňuje snaha o získání nebo vlastnictví jednoho typu zbraní hromadného ničení 

snahu o získání dalšího typu zbraní? Zvyšuje či snižuje vlastnictví jaderné zbraně 

pravděpodobnost, že stát bude usilovat o chemické nebo biologické zbraně a naopak? 

2. Jsou faktory, které vedou k proliferaci chemických a biologických zbraní, podobné 

těm faktorům, které vedou k proliferaci zbraní jaderných? 

 

Teoretická část práce je zaměřena na důkladnou analýzu teorie Michaela Horowitze a 

Neila Naranga, ze které budu následně vycházet v celé empirické části práce. Empirická 

část je založena na komparativní případové studii, kdy předmětem studie jsou dva 

konkrétní případy, a to Indie a Egypt. V každé případové studii jsou charakterizovány 

jednotlivé programy zbraní hromadného ničení, a následně propojeny s poznatky 

analyzovanými v teoretické části. Horowitz a Narang se ve svém výzkumu zaměřovali na 

kvantitativní metody, kdy do svého výzkumu zahrnuli co nejvíce případů, a z toho odvodili 

své teorie. Tato diplomová práce je naopak založena na kvalitativních metodách, kdy 

aplikuji teorii Horowitze a Naranga na konkrétní případy, a hodnotím, zda je jejich teorie 
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platná, či nikoliv. Pomocí analýzy zvolené teorie a následné aplikace této teorie na oba 

konkrétní případy jsem na konci práce byla schopna zodpovědět na stanovené výzkumné 

otázky. Práce je limitována stářím použitých zdrojů, protože většina dostupných informací 

není z aktuálního či loňského roku, ale často je mnohem staršího data. Práce je rovněž 

velice omezena nedostupností literatury a zdrojů souvisejících s tématem. Klíčové zdroje 

týkající se zejména chemických a biologických zbraní v Indii, ze kterých při svém 

výzkumu vycházeli Horowitz s Narangem, nejsou v České republice dostupné, proto 

v práci často vycházím z apendixu, který na základě svého výzkumu vytvořili Horowitz 

s Narangem. V tomto apendixu autoři sestavili seznam států vlastnících chemické a 

biologické zbraně, přičemž u každého státu uvedli data, kdy státy usilovaly o chemické a 

biologické zbraně a ve kterých letech tyto zbraně vlastnily (data jsou ohraničena lety 1945-

2000, viz Příloha č. 4 a 5). Práce je tedy poměrně omezena tím, že jsem nucena důvěřovat 

datům, která ve svém článku prezentují Horowitz s Narangem, a nejsem zcela schopna 

posoudit jejich objektivitu.  

 

V práci jsem vycházela zejména ze sekundárních zdrojů, protože většina primárních 

pramenů o jednotlivých zbraních hromadného ničení v mnou zvolených případech není 

dostupná, nebo je utajovaná. Základním zdrojem pro teoretickou část této práce je článek 

od autorů Michaela C. Horowitze a Neila Naranga nazvaný Poor Man´s Atomic Bomb? 

Exploring the Relationship between „Weapons of Mass Destruction“, ve kterém autoři 

rozebírají vztah mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. Dalším klíčovým 

zdrojem pro teoretickou část jsou následující články: Does Proliferation Matter? Assessing 

the Empirical Impact of Biological, Chemical, and Nuclear Weapons on International 

Security od Michaela Horowitze, a Poor Man´s Atomic Bomb? Chemical and Biological 

Weapons Proliferation in an Era of Deep Nuclear Reductions, který napsal Neil Narang. 

Narang se zabývá zejména vztahem mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení a také 

tím, zda je poptávka po jaderných zbraních řízena stejnými faktory, jako poptávka po 

chemických a biologických zbraních. Horowitz se také zabývá vztahem mezi zbraněmi 

hromadného ničení, avšak v kontextu vlivu jednotlivých zbraní hromadného ničení na 

eskalaci mezinárodních konfliktů. Za zmínku také stojí dle mého názoru velmi kvalitní 

kniha Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats od autorů Cirinciona, 

Wolfsthala a Rajkumara, která mi sloužila jako významný zdroj nejen k ucelení informací 
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týkajících se zbraní hromadného ničení, ale i jako zdroj konkrétních dat pro případ Indie. V 

empirické části jsem vycházela zejména z článků z vědeckých periodik a mezinárodních 

odborných časopisů a internetových portálů mezinárodních institutů. 

 

První kapitola tvoří teoretický rámec celé diplomové práce. Kapitola je zaměřena na 

důkladnou charakteristiku teorie Michaela Horowitze a Neila Naranga, ze které vychází 

celá práce. Tato hlavní teorie je následně doplněna o další poznatky od těchto dvou autorů. 

Druhá a třetí kapitola analyzuje konkrétní případy, Indii a Egypt. V obou případech jsou 

důkladně charakterizovány jednotlivé programy zbraní hromadného ničení v daném státě, 

jejich historický vývoj a současný stav. Na konci každé kapitoly je aplikována teorie 

Horowitze a Naranga na konkrétní případ a posouzena konkrétní hypotéza pro danou zemi. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na posouzení faktorů vedoucích k proliferaci jednotlivých 

zbraní hromadného ničení a na zhodnocení teorie Horowitze a Naranga. V závěru práce 

jsou shrnuty základní myšlenky a poznatky práce, zodpovězeny stanovené výzkumné 

otázky a potvrzeny či vyvráceny hypotézy. 

 

V diplomové práci se objevuje několik pojmů vycházejících z původní anglické 

terminologie, ale pro lepší porozumění textu práce jsem tyto pojmy přeložila. Při prvním 

použití těchto pojmů uvádím do závorky původní anglický termín. V práci je také použito 

značné množství zkratek, jejichž seznam je uveden na začátku práce. U většiny zkratek 

ponechávám původní zkrácený anglický termín, u zkratek, které se běžně používají 

v českém jazyce, uvádím český přepis zkratky (OSN, USA, MAAE). 
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1 Teorie vztahu mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení 

 

Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na důkladnou charakteristiku teorie 

autorů Michaela Horowitze a Neila Naranga, ve které autoři zkoumají a posuzují vztah 

mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. Zvolená teorie, definovaná v článku Poor 

Man´s Atomic Bomb? Exploring the Relationship between „Weapons of Mass 

Destruction“, tvoří základní teoretický rámec práce. Tuto teorii nejprve charakterizuji, a 

v následné empirické části se pokusím teorii otestovat aplikováním na konkrétní případy 

Indie a Egypta. Teorii současně doplním o další významné poznatky od obou autorů.  

 

Tyto konkrétní autory jsem si vybrala z několika důvodů. Po důkladné rešerši literatury a 

zdrojů souvisejících se mnou zvoleným tématem vztahu mezi zbraněmi hromadného ničení 

jsem nenašla jiné akademiky zabývající se konkrétně posouzením vztahu mezi 

jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. Většina autorů se zabývá pouze proliferací 

těchto zbraní, odzbrojováním nebo s tím souvisejícími mezinárodními režimy zakazujícími 

či omezujícími vlastnictví jednotlivých zbraní hromadného ničení. Žádný autor se však 

nevěnuje přímo vzájemnému vztahu mezi zbraněmi hromadného ničení. Rovněž, většina 

autorů se zabývá primárně proliferací jaderných zbraní, a šíření zbraní chemických a 

biologických zůstává poměrně neprobádané.  

 

Významným autorem, věnujícím se proliferaci jaderných zbraní je Scott D. Sagan. Sagan 

vytvořil teorii proliferace jaderných zbraní, ve které tvrdí, že existují 3 motivy, které 

pohánějí státy k vytvoření jaderných zbraní. Zamítá obecně platné tvrzení, že státy budují 

jaderné zbraně jako reakci na závažnou vojenskou hrozbu namířenou vůči jejich národní 

bezpečnosti a tvrdí, že státy jsou k budování jaderných zbraní motivovány nejen 

bezpečnostní otázkou, ale rovněž domácí politikou a touhou po získání symbolu státní 

modernity a identity [Sagan, 1996: 54-55]. Velmi známá je i debata mezi Scottem D. 

Saganem a Kennethem N. Waltzem. Sagan tvrdí, že proliferace jaderných zbraní bude mít 

negativní efekt na mezinárodní prostředí, protože při proliferaci bude docházet k selhání 

odstrašování a k náhodnému použití jaderných zbraní. Waltz naopak argumentuje, že 

postupné šíření jaderných zbraní bude stabilizujícím faktorem pro mezinárodní prostředí, 

protože státy vlastnící jaderné zbraně se budou vzájemně odstrašovat, a vzhledem ke 
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zvyšujícím se výdajům na vedení jaderné války nedojde k použití těchto zbraní [Sagan a 

Waltz, 2003]. Dalšími autory zabývajícími se proliferací jaderných zbraní jsou například 

Erik Gartzke a Dong-Joon Jo, kteří zkoumají, jaký je vliv domácích a mezinárodních 

podmínek na rozhodnutí státu usilovat o programy na výrobu jaderných zbraní a vyrábět 

jaderné zbraně [Jo a Gartzke, 2007]. 

 

Literatura v oblasti chemických a biologických zbraní je zaměřena spíše na odzbrojování 

států a mezinárodní režimy dohlížející na kontrolu odzbrojování, než přímo na proliferaci 

chemických a biologických zbraní. Proliferací těchto zbraní se zabývá Edward M. Spiers, 

který ve své knize Chemical and Biological Weapons: A Study of Proliferation obsáhle 

popsal nejen vyhlídky, rozsah a důsledky šíření těchto zbraní, ale i kontrolní mechanismy 

[Spiers, 1994]. Většina autorů se však zabývá posouzením efektivity mezinárodních 

režimů, tedy konkrétně CWC a BTWC. Takovým autorem je (kromě již zmíněného E. 

Spierse) například Paul Schulte, který ve svém článku rozebírá důvody, proč je nutné 

podporovat neustálé odzbrojování států od chemických a biologických zbraní a navrhuje 

postupy pro kontrolu zbrojení států [Schulte, 1999]. Účinnost a efektivitu mezinárodních 

režimů také rozebírají autoři Jason Enia a Jeffrey Fields ve článku The Relative Efficacy of 

the Biological and Chemical Weapon Regimes, Alexander Kelle ve článku Developing 

Control Regimes for Chemical and Biological Weapons, a mnoho dalších autorů.  

 

Důvodem, proč jsem ve své práci vycházela exkluzivně z teorie od Horowitze a Naranga, 

je fakt, že jsem v dosavadních zdrojích neidentifikovala jinou či alespoň podobnou teorii 

zabývající se konkrétně vztahem mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. Proto 

považuji zvolenou teorii za nejvhodnější teoretický rámec pro tuto práci. Také si myslím, 

že zvolená teorie je aplikovatelná na kterýkoliv stát vlastnící zbraně hromadného ničení, a 

může napomoci ke stanovení efektivní politiky vůči jakémukoliv státu hodlajícímu použít 

kteroukoliv ze zbraní hromadného ničení. 
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1.1 Definice zbraní hromadného ničení 

 

Již při samotném definování termínu zbraní hromadného ničení vzniká určitý spor. Někteří 

odborníci tvrdí, že do kategorie zbraní hromadného ničení by měly být řazeny pouze 

zbraně jaderné. Toto tvrzení je podloženo argumentem, že v průběhu času byly chemické 

zbraně využívány pouze zřídka, a biologické zbraně v masivním měřítku dokonce vůbec, 

proto díky své obrovské destrukčnosti by měly být za zbraně hromadného ničení 

považovány pouze zbraně jaderné. Jiní odborníci zastávají názor, že mezi zbraně 

hromadného ničení by měly být řazeny pouze zbraně jaderné a biologické, a to díky jejich 

mnohem větší destruktivní síle, než je u zbraní chemických. V současnosti však existuje 

další skupinka odborníků, prosazující myšlenku, že díky zvyšujícímu se počtu 

kybernetických útoků a díky ničivým účinkům ekonomických sankcí pro lidskou populaci, 

by se mezi zbraně hromadného ničení měly zařadit i jiné zbraně, než jen jaderné, chemické 

a biologické [Horowitz, 2004: 5]. Rovněž autoři knihy Deadly Arsenals tvrdí, že jaderné, 

chemické a biologické zbraně se nedají srovnávat díky jejich naprosto odlišné 

smrtonosnosti, důsledkům způsobeným jejich použitím a díky dostupnosti opatření se proti 

těmto zbraním chránit. Proto tito autoři odmítají používat termín „zbraně hromadného 

ničení“ [Cirincione, Rajkumar a Wolfsthal, 2005: 3]. 

 

V mezinárodním společenství se používá definice vytvořená Organizací spojených národů, 

která definuje zbraně hromadného ničení následovně: zbraně hromadného ničení jsou 

atomové výbušné zbraně, zbraně s radioaktivními materiály, smrtící chemické a biologické 

zbraně, a veškeré další zbraně vytvořené v budoucnosti, mající charakteristiky srovnatelné 

s destrukční silou jaderných zbraní nebo dalších zbraní výše zmíněných [Carus, 20012: 5].  

 

Podle autorů Horowitze a Naranga některé státy považují chemické a biologické zbraně za 

použitelnější, než zbraně jaderné. Věrohodnost hrozeb použití chemických a biologických 

zbraní je pro mnohé státy mnohem vyšší než u výhružek použití zbraní jaderných, protože 

se všeobecně věří, že použití jaderných zbraní je velice nepravděpodobné [Horowitz a 

Narang, 2013: 5]. Státy si udržují v povědomí, že jaderné zbraně mají mnohem větší 

destrukční sílu, v porovnání s destrukční silou zbraní chemických nebo biologických. 

Podle těchto autorů se dá tvrdit, že pokud státy považují chemické a biologické zbraně jako 
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použitelnější a přijatelnější, než zbraně jaderné, a pokud je zamýšlí použít k jiným účelům, 

mohou být považovány za vzájemné doplňky. Autoři však usuzují, že většina států 

nepovažuje chemické a biologické zbraně jako dostatečně destruktivní, aby mohly nahradit 

zbraně jaderné (protože chemické a biologické zbraně jsou primárně určeny k zasažení lidí, 

a nejsou schopné zničit infrastrukturu a strategické cíle nepřítele) [Horowitz a Narang, 

2013: 6].  

 

Na druhou stranu Horowitz a Narang tvrdí, že navzdory technickým omezením při použití 

chemických a biologických zbraní, je mohou některé státy považovat za náhražky zbraní 

jaderných. Autoři uvádí, že například použití hořčičného nebo krevního plynu 

pravděpodobně nezpůsobí hromadnou destrukci s masovými oběťmi, naopak použití 

velkého množství moderních nervových plynů, jako například sarin nebo VX, může 

způsobit obrovské množství lidských obětí. I přes mnoho překážek spojených s použitím 

chemických a biologických zbraní, považují státy tyto zbraně jako mocné a efektivní 

prostředky. Proto jsou v literatuře chemické a biologické zbraně často uváděny jako 

„jaderné zbraně chudých (poor man´s atomic bomb)“. Tento termín naznačuje, že některé 

státy, které nevlastní své vlastní jaderné zbraně, mohou použít chemické či biologické 

zbraně pro stejné účely [Horowitz a Narang, 2013: 7]. 

 

 

1.2 Poor Man´s Atomic Bomb: teorie Horowitze a Naranga 

 

Primárním cílem teorie Michaela Horowitze a Neila Naranga je prozkoumat, zda jaderné, 

chemické a biologické zbraně slouží jako vzájemné doplňky či náhražky. Sekundárním 

cílem autorů je následně posoudit, jaký je vztah mezi těmito zbraněmi. Poslední cíl, 

kterého se snaží autoři dosáhnout, je objasnit, zda faktory vedoucí k proliferaci 

chemických a biologických zbraní jsou stejné či podobné těm faktorům, které vedou 

k proliferaci zbraní jaderných. Autoři tvrdí, že na základě nově sesbíraných dat týkajících 

se chemických a biologických zbraní, došli k následujícím závěrům: 1. v době, kdy státy 

teprve usilují o získání zbraní hromadného ničení, slouží jaderné, chemické a biologické 

zbraně jako doplňky (to znamená, že stát usiluje o všechny tři druhy zbraní zároveň); 2. 
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státy, které získají jaderné zbraně, jsou následně méně ochotny usilovat o získání či 

vyvíjení chemických a biologických zbraní, a jaderné zbraně považují jako náhražky za 

zbraně chemické a biologické (někdy jsou dokonce ochotny se chemických a biologických 

zbraní vzdát úplně) [Horowitz a Narang, 2013: 2-3].  

 

Autorů, kteří se zabývali proliferací jaderných zbraní, je poměrně dost. Naopak šíření 

chemických a biologických zbraní zůstává poměrně neobjasněné. Může to být zejména z 

důvodu, že státy se mnohem více obávají jaderných zbraní a jejich důsledků na 

mezinárodní společenství, než zbraní chemických či biologických, které jsou obecně 

považovány za méně ničivé než zbraně jaderné. Tento pohled je však velmi problematický, 

protože mnoho zemí, které nejsou schopné získat jaderné zbraně, mohou považovat 

chemické a biologické zbraně jako nejlepší jinou možnost, jak si zajistit vlastní bezpečnost, 

a dokonce i jako možnost, jak ohrožovat okolní státy. Tato myšlenka může být potvrzena 

na případu Iráku, kdy Saddam Hussein v období před Válkou v Zálivu použil chemické 

zbraně proti kurdské populaci v oblasti severního Iráku [Horowitz a Narang, 2013: 2]. 

Proto je v současné době nutné se zaměřovat nejen na zkoumání proliferace jaderných 

zbraní, ale také zbraní chemických a biologických. Myslím si, že v případě hrozby vyvíjení 

či možného použití zbraní hromadného ničení ze strany konkrétního státu je důležité 

nejprve důkladně posoudit, o jaké zbraně konkrétní stát usiluje a jaký je mezi nimi 

v daném státě vztah (tedy jak tento vztah chápou politici a vojenští velitelé daného státu). 

Teprve až po pochopení tohoto vztahu můžeme posoudit, jak moc je použití zbraní ze 

strany konkrétního státu nebezpečné, a jakou politiku bychom měli vůči danému státu 

použít. 

 

 

1.2.1 Chemické a biologické zbraně jako doplňky či náhražky 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, autoři se ve své teorii snaží prokázat, zda státy chápou 

jednotlivé zbraně hromadného ničení jako náhražky, či jako doplňky. Za účelem přesného 

pochopení teorie vztahu mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení autoři považují za 

důležité vysvětlit oba tyto pojmy. Pojem „doplňky“ znamená, že všechny tři druhy zbraní 
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hromadného ničení mají tendenci být využívány najednou, neznamená to však, že tyto 

zbraně jsou perfektní vzájemné doplňky, které musí být využívány společně. V takovém 

případě mohou být chemické a biologické zbraně chápány jako využitelné pro jiné účely, 

než zbraně jaderné. Zároveň mohou být chápány jako posilující či obohacující složky 

celkového vojenského arzenálu určitého státu. Pojem „náhražky“ znamená, že tyto tři 

druhy zbraní hromadného ničení se mohou potenciálně vzájemně nahradit, tyto zbraně 

však nemají být chápány jako perfektní náhražky, kdy státy budou nahrazovat vlastnictví 

jednoho typu zbraně za jiný. Jako náhražky mohou být chemické a biologické zbraně 

považovány v situaci, kdy určitý stát není schopen získat vlastní jaderné zbraně. Stejně tak, 

pokud státy považují chemické a biologické zbraně za stejně mocné jako jaderné zbraně při 

zastrašování (deterrence) či donucování (coercion) protivníka, můžeme tyto zbraně také 

považovat za vzájemné náhražky [Horowitz a Narang, 2013: 4] 

 

Na základě výše uvedených charakteristik a zjištění v oblasti zbraní hromadného ničení 

autoři ve své práci definovali dvě stěžejní hypotézy určené pro posouzení vztahu mezi 

jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. Na základě těchto dvou konkrétně 

definovaných hypotéz a následného empirického výzkumu autoři určují, zda státy považují 

zbraně jako vzájemné doplňky či náhražky. 

Hypotéza 1.: Jaderné, chemické a biologické zbraně mohou fungovat jako doplňky: 

země, které vlastní jaderné zbraně, budou stejně – ne-li více – pravděpodobně usilovat 

zároveň o vlastnictví chemických a biologických zbraní, ve srovnání se zeměmi, které 

jaderné zbraně nevlastní [Horowitz a Narang, 2013: 7].
1
 

Hypotéza 2.: Jaderné, chemické a biologické zbraně mohou fungovat jako 

náhražky: země, které vlastní jaderné zbraně budou méně pravděpodobně usilovat o 

chemické a biologické zbraně, ve srovnání se zeměmi bez jaderných zbraní [Horowitz a 

Narang, 2013: 8].
2
 

                                                     
1
 Pro co nejpřesnější pochopení hypotéz uvádím původní znění v anglickém jazyce: „Nuclear weapons and 

CBWs should function as complements: countries with a nuclear weapon will be equally – if not more – 

likely to pursue CBWs (simultaneously) compared to countries without nuclear weapons.“ [Horowitz a 

Narang, 2013: 7]. 
2
 „Nuclear weapons and CBWs should function as substitutes: countries with nuclear weapons will be less 

likely to pursue CBWs compared to countries without nuclear weapons ceteris paribus.“ [Horowitz a Narang, 

2013: 8]. 
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Autoři také zohledňují možnost, že proliferace jednotlivých typů zbraní 

hromadného ničení spolu vzájemně vůbec nesouvisí a nemá na sebe vliv [Horowitz a 

Narang, 2013: 8]. 

 

 

1.2.2 Výzkum Horowitze a Naranga 

 

V každém výzkumu je důležité důkladně popsat podmínky, za kterých je daný výzkum 

prováděn, a které postupy byly při výzkumu aplikovány. Autoři se ve svém výzkumu 

zaměřili na dopad usilování a vlastnictví jednoho typu zbraní hromadného ničení na riziko, 

že stát začne usilovat o získání dalšího typu z kategorie zbraní hromadného ničení 

[Horowitz a Narang, 2013: 8]. Jako závislou proměnnou autoři stanovili zahájení získávání 

jaderných, chemických a biologických programů u jednotlivých států. Pro získání dat o 

státech, které vlastní jaderné zbraně, nebo se je pokoušely získat, využili autoři databázi 

z portálu Journal of Conflict Resolution, která byla vytvořena několika významnými vědci 

z oblasti zbraní hromadného ničení. Michael Horowitz v roce 2004 vytvořil počáteční 

databázi obsahující primární data o zemích vlastnící zbraně hromadného ničení. Autoři 

tedy při výzkumu vycházeli z této databáze, kterou nejdříve doplnili o chybějící informace 

a aktualizovali informace zastaralé. Na základě této databáze sestavili seznam států 

vlastnících či usilujících o chemické a biologické zbraně mezi lety 1945 až 2000 (viz 

Příloha č. 4 a 5) [Horowitz a Narang, 2013: 9]. Ve výzkumu byly zohledněny i další 

důležité proměnné, jako hrubý domácí produkt státu na obyvatele, či podepsání CWC, 

BTWC nebo NPT. Stejně tak autoři při výzkumu brali v potaz i další možné intervenující 

faktory, které by mohly ovlivnit jejich závislé a nezávislé proměnné (vnější bezpečnostní 

prostředí, domácí nepokoje, stávky, povstání, demonstrace, typ režimu v konkrétním státě, 

předchozí participace v ozbrojeném mezistátním konfliktu nebo nepřátelství či rivalita vůči 

jinému státu) [Horowitz a Narang, 2013: 12-13].  
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1.2.3 Výsledky výzkumu a posouzení vztahu mezi zbraněmi hromadného 

ničení 

 

Na základě výsledků výzkumu autoři sestavili šest různých modelů charakterizujících 

vztah mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení (viz Příloha č. 3). Modely 1 a 2 

odhadují dopad vlastnictví (nebo snahy o získání) chemických a biologických zbraní na 

riziko, že stát se bude snažit získat jaderné zbraně. Modely 3 a 4 odhadují dopad vlastnictví 

(nebo snahy o získání) jaderných a biologických zbraní na riziko, že stát bude usilovat o 

chemické zbraně. Modely 5 a 6 odhadují dopad vlastnictví (nebo snahy o získání) 

jaderných a chemických zbraní na riziko, že stát začne usilovat o zisk zbraní biologických. 

V modelech 1, 3 a 5 nejsou do vztahu mezi zbraněmi hromadného ničení zahrnuty žádné 

intervenující faktory. Naopak v modelech 2, 4 a 6 jsou do vztahu mezi zbraněmi zahrnuty 

výše zmíněné intervenující faktory [Horowitz a Narang, 2013: 14]. 

 

Modely 1 a 2 jsou zaměřené na snahu získat jaderné zbraně. Z těchto dvou modelů se dá 

odvodit, že státy, které již vlastní chemické zbraně, nebo o ně alespoň usilují, budou 

v budoucnosti s větší pravděpodobností usilovat o jaderné zbraně, než státy, které tyto 

zbraně nevlastní. Na základě svého výzkumu autoři zjistili, že vlastnictví chemických 

zbraní zvyšuje riziko získání zbraní jaderných 38 krát, zatímco usilování o chemické 

zbraně (či jejich vyvíjení) toto riziko zvyšuje téměř 20 krát. V případě vlastnictví 

biologických zbraní se riziko snahy o získání jaderných zbraní zvyšuje 2.5 krát, při pouhé 

snaze o získání biologických zbraní se toto riziko zvyšuje rovněž 2.5 krát, v porovnání se 

zeměmi, které o získání biologických zbraní neusilují. Výsledky tedy naznačují, že 

vlastnictví chemických ani biologických zbraní není státy chápáno jako náhražka 

vlastnictví jaderného arzenálu. Příkladem může být již jednou zmíněný Irák za vlády 

Saddama Husseina, který usiloval o jaderné zbraně i poté, co získal zbraně chemické i 

biologické (oba typy zbraní považoval za méně účinné, než zbraně jaderné). Z výzkumu je 

tedy jasně patrné, že státy, které zvyšují snahu o získání chemických a biologických zbraní 

(nebo je již vlastní), zároveň zvyšují poptávku po zbraních jaderných, a proto je podle 

autorů možné usoudit, že státy považují chemické a biologické zbraně jako doplňky zbraní 

jaderných [Horowitz a Narang, 2013: 16]. Stejně tak můžeme z výzkumu vyvodit, že státy, 

vlastnící jak chemické, tak biologické zbraně, pravděpodobně začnou usilovat o získání 

jaderných zbraní mnohem dříve, než státy, které vlastní buď pouze jednu z uvedených 
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zbraní, nebo žádnou. Státy tak nepovažují chemické a biologické zbraně jako dostatečně 

efektivní zbraně pro zajištění vlastní bezpečnosti, a proto i přes vlastnictví chemických 

nebo biologických zbraní zvyšují svou snahu vlastnit primárně zbraně jaderné [Horowitz a 

Narang, 2013: 17].  

 

Modely 3 a 4 jsou zaměřeny na chemické zbraně. Model 3 prokazuje, že snaha o získání 

jaderných zbraní zvyšuje riziko snahy o chemické zbraně 8 krát, přičemž snaha o 

biologické zbraně toto riziko zvyšuje 7 krát. Model 4 prokazuje, že vliv dalších 

intervenujících proměnných (hrubý domácí produkt na osobu, bezpečnostní prostředí, 

členství v mezinárodních smlouvách) je podobný, jako u předchozích dvou modelů, nejsou 

však tolik významné, jako u jaderných zbraní. V těchto dvou modelech můžeme nalézt 

důkaz, že jaderné a chemické zbraně mohou být chápány jako náhražky, jelikož poté, co 

stát získal jaderné či biologické zbraně, riziko zahájení snahy o chemické zbraně se rovná 

nule. Vyplývá to ze zjištění, že několik států vlastnících jaderné zbraně (zahrnující Spojené 

státy americké, Velkou Británii, Francii a Indii), podepsalo CWC a dokonce se zbavilo 

svého chemického arzenálu. Rovněž výsledky výzkumu zde prokazují, že chemické zbraně 

jsou státy považovány za „poor man´s atomic bomb“, proto raději usilují o zbraně jaderné 

[Horowitz a Narang, 2013: 18-19].  

 

Modely 5 a 6 se týkají biologických zbraní. Tyto dva poslední modely prokazují, že 

biologické zbraně (stejně tak jako zbraně chemické) mnohou být státy chápány jako „poor 

man´s atomic bomb“. Podobně, jako tomu bylo u modelů 3 a 4, vlastnictví jaderné zbraně 

snižuje riziko zahájení snahy o získání biologických zbraní prakticky na nulu. Naopak, 

pokud určitý stát teprve usiluje o získání jaderných zbraní, riziko snahy získat biologické 

zbraně se zvyšuje 2.25 krát, ale pouze v raných fázích snahy o jaderné zbraně. V případě 

chemických zbraní je riziko zisku biologických zbraní stimulováno jak v raných fázích 

rozvoje chemického programu, tak i v době, kdy daný stát chemické zbraně již vlastní. Na 

základě této skutečnosti můžeme také chápat chemické a biologické zbraně jako vzájemné 

doplňky. Z těchto modelů se dá vyvodit i obecný závěr, tedy že státy chápou jaderné 

zbraně jako natolik mocné a efektivní, že vlastnictví chemických a biologických zbraní se 

pro státy stává mnohem méně relevantní [Horowitz a Narang, 2013: 20].  
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1.2.4 Shrnutí výsledků výzkumu 

 

Na základě výsledků výzkumu autoři usuzují, že státy chápou chemické a biologické 

zbraně jako doplňky zbraním jaderným, protože vlastnictví či snaha o získání chemických 

nebo biologických zbraní zvyšuje snahu o získání zbraní jaderných. Podobně to platí i 

v případě chemických zbraní, protože snaha o získání jaderných či biologických zbraní 

zvyšuje poptávku po chemických zbraních, což naznačuje, že jaderné a biologické zbraně 

mohou ve fázi získávání sloužit jako doplňky zbraním chemickým. Nejdůležitějším 

závěrem celého výzkumu je zjištění, že vlastnictví jaderných zbraní snižuje 

pravděpodobnost, že stát bude nadále usilovat o zisk chemických nebo biologických 

zbraní, prakticky na nulu (nicméně když stát teprve usiluje o získání jaderných zbraní, 

většinou usiluje i o získání všech typů zbraní hromadného ničení současně). Zároveň se 

stále více prokazuje, že stát po získání jaderných zbraní opouští své chemické nebo 

biologické programy. Je důležité ale brát na vědomí, že získání chemických nebo 

biologických zbraní nesnižuje riziko, že státy budou usilovat o získání jaderných zbraní. 

Z toho vyplývá, že jaderné zbraně tak mohou sloužit jako náhražky zbraní biologických, 

nicméně chemické a biologické zbraně neslouží jako náhražky zbraní jaderných [Horowitz 

a Narang, 2013: 22]. 

 

Horowitz a Narang jsou si plně vědomi, že výsledky jejich výzkumu mají i svá omezení. 

Za prvé tvrdí, že jejich výsledky představují pouze obecné vzory či zákonitosti, přičemž 

můžeme najít historické případy, které přesně nezapadají do jejich výsledků. Za druhé 

tvrdí, že některé výsledky výzkumu jsou založeny pouze na malém vzorku států, protože 

proliferace zbraní hromadného ničení je málo častým jevem, a tím může být snížena 

aplikovatelnost zjištěných výsledků v obecném měřítku. Za třetí, autoři tvrdí, že výsledky 

jejich výzkumu mohou být lehce zkresleny, protože autoři v některých případech nemají 

potvrzenou naprostou přesnost dat, ze kterých vycházeli [Narang, 2015: 463]. 
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1.3 Další poznatky týkající se vztahu mezi zbraněmi hromadného ničení 

 

Ve článku Assessing the empirical impact of nuclear, biological, and chemical weapons 

proliferation se Michael Horowitz zabývá tím, jak jaderné, chemické a biologické zbraně 

ovlivňují mezinárodní konflikty a také tím, jak nedostatečná informovanost států o 

vlastnictví těchto zbraní ovlivňuje dopad na vznik a eskalaci mezinárodních konfliktů. 

V tomto článku autor tvrdí, že jaderné, chemické a biologické zbraně mají velmi odlišný 

vliv na pravděpodobnost vzniku mezinárodního konfliktu. Tento vliv je řízen domněnkami, 

zda státy vlastní zbraně hromadného ničení, či nikoli, a zda je budou ochotny použít 

[Horowitz, 2004: 3-5].   

 

Horowitz v tomto článku tvrdí, že na základě dosavadního výzkumu zbraní hromadného 

ničení jsou stanoveny a všeobecně přijaty tři důležité předpoklady, i když jejich platnost 

dosud nebyla vyzkoušena a potvrzena. První předpoklad tvrdí, že chemické a biologické 

zbraně poskytují zemím vlastnícím tyto zbraně značný vliv v rámci mezinárodního 

prostředí, a mohou tak být chápány jako symboly moci států. Druhý předpoklad tvrdí, že 

mnoho států usiluje o získání chemických a/nebo biologických zbraní proto, aby byly 

schopny čelit síle Spojených států amerických (United States; USA) při možných 

budoucích regionálních sporech, protože jim tím poskytují značný vliv při řešení konfliktů 

a zejména při vyjednávání. Třetí předpoklad říká, že reakce států vůči zemím, které vlastní 

chemické a/nebo biologické zbraně, by měla být zcela jiná, než reakce vůči zemím, které 

tyto zbraně nevlastní. Autor však zároveň tvrdí, že chemické a biologické zbraně nejsou 

tak destruktivní, jako zbraně jaderné, a proto nemají tak značný vliv na mezinárodní 

prostředí [Horowitz, 2004: 14-15]. 

 

Horowitz v článku prokazuje, že vlastnictví chemických nebo biologických zbraní nemá 

téměř žádný vliv na eskalaci konfliktu mezi státy [Horowitz, 2004: 39]. Podle autora je 

však důležité si uvědomit, že i když efektivní použití chemických a biologických zbraní 

může být velmi obtížně proveditelné, mnohem důležitější je, že samotné státy chápou tyto 

zbraně jako mocné zbraně, a proto si zbraně získaly status „poor man´s atomic bomb“ 

[Horowitz, 2004: 18]. Proto i přes skutečnost, že vlastnictví chemických a biologických 

zbraní nemusí mít žádný vliv na odstrašení nepřítele či na eskalaci konfliktů, státy tyto 
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zbraně považují za užitečné. Tento článek byl sepsán v roce 2004, tedy dlouho před tím, 

než Horowitz spolu s Narangem provedli výzkum týkající se posouzení vztahu mezi 

jednotlivými zbraněmi hromadného ničení. Autor se tedy v tomto článku ještě nezabýval 

přímo vztahem mezi zbraněmi. Nicméně si myslím, že tvrzení vyplývající z tohoto článku 

jsou velmi zajímavá. Horowitz totiž na základě svého výzkumu prokazuje, že chemické a 

biologické zbraně nemají žádný vliv na eskalaci konfliktů, nicméně rovněž tvrdí, že i přes 

tuto skutečnost jsou oba typy zbraní pro státy atraktivní, protože jsou považovány za „poor 

man´s atomic bomb“. Z článku by se tedy dalo vyvodit, že když vlastnictví chemických a 

biologických zbraní nemá vliv na eskalaci sporů (samozřejmě na rozdíl od zbraní 

jaderných), státy by je mohly považovat jako doplňky zbraním jaderným. Naopak, 

z tvrzení, že státy považují chemické a biologické zbraně jako „poor man´s atomic bomb“ 

by se dalo vyvodit, že pro státy jsou chemické a biologické zbraně dostatečně atraktivní, a 

mohly by být považovány za náhražky zbraní jaderných. Nicméně záleží pouze na 

konkrétním státu, jak bude vztah mezi jednotlivými zbraněmi sám chápat.  

 

Dalším významným zdrojem je článek All Together Now? Questioning WMDs as a Useful 

Analytical Unit for Understanding Chemical and Biological Weapons Proliferation od 

Neila Naranga, který se primárně zabývá vlivem redukce jaderných zbraní na proliferaci 

zbraní chemických a biologických. Narang v tomto článku reaguje na proslov prezidenta 

Baracka Obamy z 10. září 2013, týkající se reakce USA na použití chemických zbraní ze 

strany Assadova režimu vůči opozici v Sýrii. Obama v něm prohlásil, že pokud nedojde 

k uvalení adekvátních sankcí na Sýrii za použití chemických zbraní, může to vést 

k nedodržování či porušování zákazů na použití ostatních zbraní hromadného ničení a k 

následnému zvýšení proliferace těchto zbraní. Tím tak Obama naznačil, že považuje 

chemické, jaderné a biologické zbraně jako podobnou kategorii zbraní a že mezi těmito 

zbraněmi existuje určitý vzájemný vztah [Narang, 2015: 457-458]. Narang v tomto článku 

vychází z výzkumu, který prováděl spolu s Michaelem Horowitzem, a tvrdí, že právě 

správné definování přesného vztahu mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení je 

velmi důležité pro pochopení současné politiky, kdy se objevuje zvýšená snaha o redukci 

proliferace jaderných zbraní [Narang, 2015: 460-461]. Narang se v tomto článku snaží 

aplikovat výsledky výzkumu, který prováděl společně s Horowitzem, na současnou situaci, 

kdy prezident Obama ve svém pražském projevu v roce 2009 přislíbil snahu zredukovat 
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počet strategických jaderných zbraní v USA, přimět ostatní státy k podobnému rozhodnutí 

a zároveň posílit kontrolu dodržování NPT [Narang, 2015: 460]. Autor tvrdí, že cílená 

redukce jaderných zbraní může mít za následek neúmyslný nárůst proliferace chemických 

a biologických zbraní. I přes to Narang tvrdí, že v rámci krátkého časového horizontu, 

který uplynul od začátku jaderných redukcí, zatím není možné určit, jaký vliv budou mít 

tyto redukce na případnou proliferaci chemických a biologických zbraní v budoucnosti. 

Narang předpovídá čtyři možné případy, které mohou nastat jako reakce na redukce 

jaderných zbraní ve světě. V prvním případě mohou redukce jaderných arzenálů způsobit, 

že chemické a biologické zbraně skutečně získají status „poor man´s atomic bomb“ a že 

dojde ke zvýšení proliferace těchto zbraní. Z dosavadního výzkumu Naranga a Horowitze 

vyplývá, že proliferace všech druhů zbraní hromadného ničení je poháněna podobnými 

faktory a pro podobné účely, a rovněž, že státy, které nevlastní jaderné zbraně jsou 

mnohem více ochotné usilovat o zisk zbraní chemických a biologických. Z toho Narang 

vyvozuje, že v případě jaderných redukcí mohou některé státy považovat chemické a 

biologické zbraně jako nedokonalé náhražky za zbraně jaderné. Druhý případ naznačuje, 

že posílení NPT může rovněž zvýšit riziko proliferace chemických a biologických zbraní, 

zejména díky tomu, že získávání materiálů pro výrobu chemických a biologických zbraní 

je mnohem levnější, než u získávání přísně kontrolovaných materiálů pro výrobu jaderných 

zbraní. Třetí případ předvídá, že díky jaderným redukcím a posílením role NPT může dojít 

ke zvýšení proliferace chemických a biologických zbraní zejména mezi teroristickými 

organizacemi. V posledním případě Narang tvrdí, že pokud USA sníží počet svých 

jaderných zbraní, může to mít negativní vliv na státy, vůči kterým prosazují politiku 

rozšířeného odstrašení (například Japonsko či Jižní Korea), a tím zvýšit pravděpodobnost, 

že tyto státy začnou usilovat o proliferaci chemických a biologických zbraní. Narang však 

tvrdí, že žádný z těchto případů není stoprocentně předvídatelný, protože chybí dostatečné 

důkazy [Narang, 2015: 463-464]. 

 

 

1.4 Faktory vedoucí k proliferaci zbraní hromadného ničení 

 

Horowitz a Narang tvrdí, že odpovědět na otázku, zda je proliferace chemických a 

biologických zbraní poháněna stejnými (nebo alespoň podobnými) faktory, jako 
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proliferace zbraní jaderných, je velmi obtížné, protože neexistuje dostatek relevantní 

literatury, která by se zabývala přímo touto problematikou. Autoři se ve svém výzkumu 

snažili odvodit odpověď na tuto otázku, přičemž tvrdí, že odpověď závisí na dvou 

okolnostech. První okolností je skutečnost, jak jednotlivé státy posuzují destrukční síly 

chemických a biologických zbraní, a druhá okolnost je, jak mohou jednotlivé státy využít 

chemické a biologické zbraně pro zvýšení vlastního vlivu v mezinárodním prostředí. 

Autoři také tvrdí, že již na základě všeobecně používaného pojmu „zbraně hromadného 

ničení“, který umisťuje jaderné, chemické a biologické zbraně do stejné kategorie, by se 

dalo naznačit, že proliferace jednotlivých zbraní je poháněna podobnými faktory 

[Horowitz a Narang, 2013: 4]. 

 

Autoři na základě výsledků svého výzkumu demonstrují, že snaha o získání jaderných, 

chemických a biologických zbraní je spolu spojena, a tím tedy stejné bezpečnostní a 

ekonomické faktory, které vedou k proliferaci jaderných zbraní, vedou i k proliferaci 

zbraní chemických a biologických [Horowitz a Narang, 2013: 2]. Jak již bylo několikrát 

zmíněno, hlavním výsledkem výzkumu Horowitze a Naranga je závěr, že ve fázi, kdy se 

státy snaží získat zbraně hromadného ničení, tyto státy považují jaderné, chemické a 

biologické zbraně jako vzájemné doplňky. Autoři tedy pravděpodobně usuzují, že stejné 

faktory, které vedou k proliferaci jaderných zbraní, vedou i k proliferaci zbraní 

chemických a biologických. Pokud tedy stát začne usilovat o získání jaderné zbraně 

s cílem zvýšit svou vlastní bezpečnost, a bude v tu samou chvíli usilovat i o zisk 

chemických a/nebo biologických zbraní, aby doplnil svůj jaderný arzenál, bude proliferace 

chemických a biologických zbraní poháněna těmi samými faktory, jako proliferace zbraní 

jaderných. Rovněž, pokud stát není schopen vyvinout vlastní jaderné zbraně, a usiluje 

„alespoň“ o získání zbraní chemických a/nebo biologických, je možné logicky usoudit, že 

snaha o proliferaci chemických a biologických zbraní bude rovněž poháněna stejnými 

faktory (bezpečnostními a ekonomickými) a za stejným cílem, jako proliferace zbraní 

jaderných. 
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2 Případová studie: Indie 

 

Indie je země, které se podařilo získat jaderné a chemické zbraně, a byla obviňována i 

z vlastnictví biologických zbraní, i když v současnosti vlastní pouze zbraně jaderné. Indie 

není členem ani NPT, ani Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek 

(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty; CTBT), naopak podepsala Smlouvu o 

částečném zákazu jaderných pokusů (Partial Test Ban Treaty; PTBT). Indie odmítla 

podepsat NPT nejen proto, že považuje jaderné zbraně za nedílnou součást své národní 

bezpečnosti (zejména díky neustálým sporům se sousedními státy Pákistánem a Čínou), ale 

také proto, že považuje za nespravedlivé ustanovení NPT, že pouze 5 států má oficiálně 

povoleno vlastnit jaderné zbraně a ostatní státy jaderné zbraně vlastnit nesmí (Indie by 

rovněž chtěla mít oficiálně povoleno vlastnit jaderné zbraně). V nedávné době se však 

Indie rozhodla pomalu začít začleňovat do širšího neproliferačního režimu. Například 

v roce 2008 byl Indii zrušen zákaz participovat na mezinárodním obchodu s jadernými 

komponenty, od téhož roku Indie začala podepisovat bilaterální dohody o jaderné 

spolupráci s některými státy. V roce 2014 Indie ratifikovala Dodatkový protokol 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency; 

MAAE), který povoluje inspektorům z této agentury dohlížet a kontrolovat civilní zařízení, 

nicméně nepovoluje vstup do zařízení vojenských [Nti.org, 2017c]. Indie se sice na jednu 

stranu snaží zvyšovat spolupráci v oblasti jaderného průmyslu, nicméně podle 

Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (Stockholm International Peace 

Research Institute; SIPRI) neustále zvyšuje počet svého jaderného arzenálu (i když velmi 

pomalu), ale také rozšiřuje a zkvalitňuje svou infrastrukturu na výrobu jaderných zbraní a 

zvyšuje počet reaktorů pro získávání obohaceného uranu. Indie rovněž pokračuje na vývoji 

balistických střel schopných nést jaderné hlavice [Kile a Kristensen, 2017: 6-7]. Indie sice 

prohlásila, že bude využívat jadernou energii a zbraně pouze pro mírové civilní účely, 

nicméně díky neustálému vývoji jaderných zbraní a infrastruktury nemáme stoprocentní 

záruky, že Indie nebude ochotna své jaderné zbraně v budoucnu použít (i když třeba pouze 

jako prostředek odplaty). 

 

Z dostupných zdrojů je prokazatelné, že Indie dříve vlastnila chemické zbraně, nicméně 

těchto zbraní se v nedávné době vzdala a v současnosti ve svém arzenálu chemické zbraně 
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nemá. 14. ledna 1993 podepsala CWC, kterou v září 1996 ratifikovala. V březnu roku 2009 

Indie prohlásila, že se zbavila všech svých zásob chemických zbraní tak, jak nařizuje 

CWC. I když neexistují ověřené zdroje, má se za to, že Indie nevlastní či neprodukuje 

biologické zbraně, přestože v oblasti biologických zbraní provádí rozsáhlý výzkum. 15. 

ledna 1973 Indie podepsala BTWC, kterou následně 15. července 1974 ratifikovala [James 

Martin Center for Nonproliferation Studies, 2008]. 

 

 

2.1 Charakteristika jaderného programu 

 

Indický civilní jaderný program byl započat ještě před tím, než Indie získala nezávislost na 

Velké Británii. V roce 1953 se Indie stala jedním z příjemců programu „Atomy pro mír“ 

(Atoms for Peace), který byl vytvořen americkou vládou. Tento program byl zaměřen na 

zastavení proliferace jaderných zbraní výměnou za povolení přístupu k jaderným 

technologiím pro civilní mírové účely. Na základě tohoto programu Kanada dodala Indii 

v roce 1955 jeden z výzkumných jaderných reaktorů, a USA dodaly Indii některé nezbytné 

materiály pro fungování jaderného reaktoru [Cirincione, Rajkumar a Wolfsthal, 2005: 

225]. 

 

Na základě tohoto programu si skupinka vědců v Indii brzy uvědomila, jak je důležité 

využívat jaderné technologie a produkovat jadernou energii pro vlastní účely, a proto se 

snažila přesvědčit politické představitele, aby investovali peníze do rozvoje jaderného 

sektoru. Po získání nezávislosti v srpnu 1947 indický premiér Jawaharlal Nehru představil 

jaderný plán, který měl podpořit indickou energetickou samostatnost, a tím zvýšit prestiž 

země. Hlavním cílem civilního jaderného programu bylo zajistit Indii levný zdroj 

elektřiny, nicméně vedlejším produktem bylo získání technické základny pro pozdější 

výrobu jaderných zbraní. Indie totiž v tu dobu zažívala poměrný rozkvět (i populační růst) 

a začala se pomalu industrializovat, proto bylo nutné zajistit levný zdroj energie a zvýšit 

dostupnost elektřiny [Nti.Org, 2016]. Již v roce 1946 Nehru na konferenci v Bombaji 

prohlásil, že Indie bude usilovat o zisk jaderných technologií, které bude používat pro 

mírové účely, nicméně pokud bude ohrožena její bezpečnost a životní zájmy, bude nucena 
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využít všechny dostupné prostředky na svou obranu, tedy i jaderné zbraně, pokud bude 

nutné [James Martin Center for Nonproliferation Studies, 2011c: 495]. Díky nestálé 

domácí politické situaci se v následujících letech Indie neustále potýkala s otázkou, zda 

vyrobit jadernou zbraň, či nikoliv. Rok 1964 je možné považovat za milník pro Indii, 

protože Čína vyrobila a otestovala svou vlastní jadernou zbraň. Tato skutečnost by se 

mohla zdát jasným motivem pro Indii vyrobit vlastní atomovou zbraň, nicméně čínský 

jaderný test spíše způsobil rozdělení Indie na dva politické tábory, které mezi sebou vedly 

poměrně dlouhou byrokratickou bitvu, zda vyrobit vlastní jadernou zbraň, nebo se připojit 

ke státům prosazujícím odzbrojování [Sagan, 1996: 65-66]. Jeden tábor poukazoval na 

bezpečnostní vývoj v sousedních zemích (zejména v Číně a Pákistánu) a prosazoval 

nutnost vytvořit jadernou zbraň pro odstrašování nepřátel. Druhý tábor naopak tvrdil, že 

Indie nebude díky jaderným zbraním bezpečnější (odsoudil jaderné zbraně jak 

z ekonomického, tak i morálního hlediska), a prosazoval zapojení Indie do mezinárodního 

odzbrojování. Oba tábory se však shodly na tom, že by Indie neměla přistoupit k NPT, 

dokud nebude vytvořen jasný plán pro celosvětové jaderné odzbrojení. Obě strany rovněž 

poukazovaly na to, že celkový jaderný arzenál všech 5 hlavních států oficiálně vlastnících 

jaderné zbraně neustále roste, a proto Indie cítila potřebu vyrobit vlastní jadernou zbraň pro 

zajištění své bezpečnosti. I přes neshody mezi oběma tábory indičtí vědci pokračovali 

v rozvíjení vojenských technických kapacit pro výrobu jaderné zbraně [Nti.Org, 2016].  

 

18. května 1974 Indie provedla první test štěpného zařízení. Tento test charakterizovala 

mezinárodnímu prostředí jako „mírovou jadernou explozi“, nicméně pouze maskovala 

zkoušku vojenských kapacit pro použití jaderných zbraní. Indie argumentovala, že test 

provedla na základě bezpečnostních okolností, nicméně velkou roli hrála i touha vědců 

dokázat jejich úspěchy a získat politickou podporu pro další vývoj jaderných zbraní. 

Mezinárodní společenství okamžitě odsoudilo Indii za jaderný test a USA dokonce uvalily 

na Indii sankce. Indie nicméně neprovedla žádné další testy, ani nedala pokyn přímo 

k výrobě jaderných zbraní. Má se za to, že až kolem roku 1986 byla Indie považována za 

stát schopný vyrobit jaderné zbraně. Premiér Rajiv Gandhi vydal pokyn k výrobě jaderné 

zbraně až v tomto období, a to zejména z toho důvodu, že Pákistán rovněž zvyšoval své 

úsilí na výrobu jaderných zbraní, a dostávalo se mu značné pomoci od Číny, což bylo pro 

Indii nemyslitelné. V tu samou dobu Indie sice podporovala politiku jaderného 
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odzbrojování, nicméně díky situaci v Pákistánu také přemýšlela nad dalšími jadernými 

testy, a to i přes riziko ekonomických sankcí [Nti.Org, 2016].  

 

Další vojenské jaderné testy byly připravovány v roce 1995 za vlády Narasimha Rao, 

nicméně tyto přípravy byly odhaleny americkými zpravodajskými službami, a Rao byl 

nucen testy pozastavit a odložit. Snaha o provedení jaderných testů byla obnovena za vlády 

hinduistické nacionalistické strany Bharatiya Janata, nicméně strana se nakonec rozhodla 

testy neprovést. Poté, co se strana vrátila k moci v roce 1998, rozhodla o provedení dvou 

kol jaderných testů. Testy provedené 11. a 13. května definitivně potvrdily Indii jako stát 

vlastnící jaderné zbraně [Nti.Org, 2016]. Sama Indie ve zprávě mezi lety 1999-2000 

vytvořené Oddělením pro atomovou energii (Department of Atomic Energy) uznala, že 

vyvíjí vojenský jaderný program pro novou národní politiku jaderného zastrašování 

[Cirincione, Rajkumar a Wolfsthal, 2005: 226]. Úspěšné provedení jaderných testů 

vyvolalo reakci ze strany Pákistánu, který v průběhu následujícího měsíce provedl několik 

vlastních jaderných testů. Mezinárodní společenství se začalo obávat závodů ve zbrojení 

nebo dokonce eskalace mezi oběma jadernými státy. Situace se ještě zhoršila při Kárgilské 

válce v roce 1999 a při Twin Peaks Krizi mezi lety 2001 a 2002, naštěstí ani jedna událost 

neeskalovala přímo v jadernou válku mezi oběma zeměmi [Nti.Org, 2016].  

 

Podle slov tehdejšího ministra zahraničí Jaswant Singh Indie v sestavení jaderné zbraně 

viděla získání symbolu moci, který Indii zajistil vysoký stupeň strategické autonomie. 

Indie tak věřila, že obohacením svého vojenského arzenálu o jaderné zbraně si zvýšila svůj 

mezinárodní statut, zajistila si tak symbol mocného a nezávislého státu a smazala svou 

koloniální minulost. V dopise americkému prezidentu Billu Clintonovi však indický 

premiér Atal Behari Vajpayee zdůvodnil výrobu jaderných zbraní jako reakci na situaci 

v Číně, kterou brala Indie jako hrozbu své vlastní bezpečnosti a to nejen z důvodu, že Čína 

v roce 1964 získala vlastní jaderné zbraně, ale rovněž z důvodu, že strategicky 

spolupracovala s Pákistánem (napomáhala mu při vývoji jaderných zbraní, poskytovala mu 

zdroje i technologie) [Cirincione, Rajkumar a Wolfsthal, 2005: 222-223].  Čína tedy byla 

považována za mnohem větší hrozbu, než Pákistán, ale také za regionálního rivala, se 

kterým Indie soutěžila o post leadera v dané oblasti.  
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V roce 1999 vydala Indie návrh vlastní jaderné doktríny, ve které vymezila indickou 

jadernou politiku jako no-first-use
3
 politiku (kde zdůraznila, že jaderné zbraně použije 

pouze v případě odplaty), a rovněž uvedla, že jaderné zbraně budou sloužit pro tzv. 

„věrohodné minimální jaderné odstrašování“ (credible minimum nuclear deterrence) 

[Nti.Org, 2016]. Indie si pod pojmem „minimální ale věrohodné odstrašovaní“ 

představovala udržování malého počtu jaderných zbraní, které jsou schopné zastrašit 

nepřítele před zahájením vojenských akcí proti Indii (tyto akce by mohly poškodit její 

životní zájmy a bezpečnost) [Kanwal, 2000: 1707-1708].  V lednu 2003 Ministerstvo 

zahraničních věcí potvrdilo platnost no-first-use politiky, ale přidalo podmínku, že jaderné 

zbraně mohou být použity i jako reakce na chemický či biologický útok, a rovněž pro 

ochranu indických jednotek působících v Pákistánu [Nti.Org, 2016]. Stejně tak uvedla, že 

no-first-use politika neznamená, že se Indie vzdá své schopnosti udeřit jako první, a 

rovněž, že velikost svého vojenského arzenálu a rozmístění jaderných hlavic bude 

posuzovat podle aktuální bezpečnostní situace v regionu, a podle potřeb zajištění národní 

bezpečnosti. Indie se v této doktríně přihlásila i tomu, že nepoužije jadernou zbraň proti 

státu, který sám jaderné zbraně nevlastní [Cirincione, Rajkumar a Wolfsthal, 2005: 227]. 

 

V roce 2005 Indie potvrdila, že svůj vojenský jaderný program má určený pouze pro 

defenzivní účely, a tehdejší předseda vlády Manmohan Singh prohlásil, že i když si je 

Indie vědoma svého postavení jaderné mocnosti, bude nadále spolupracovat na jaderném 

odzbrojování a na prevenci proliferace zbraní hromadného ničení [Cirincione, Rajkumar a 

Wolfsthal, 2005: 226]. V souladu s těmito prohlášeními Indie neudržuje svůj vojenský 

jaderný arzenál ve stavu pohotovosti (i když je schopna sestavit malé množství jaderných 

zbraní během několika dní, maximálně týdnů) a jednotlivé komponenty pro sestavení 

jaderné zbraně jsou uskladňovány na několika různých místech [Cirincione, Rajkumar a 

Wolfsthal, 2005: 221].  

 

V současnosti se Indie zaměřuje na svůj civilní jaderný program, spolupracuje na 

mezinárodním jaderném obchodu a uzavírá bilaterální smlouvy o dodávkách jaderných 

materiálů do civilních jaderných reaktorů [Nti.Org, 2016]. I přes to, že Indie vlastní 

                                                     
3
 no-first-use policy je politika, ve které jaderný stát slibuje, že nebude první stranou sporu nebo krize, která 

použije jaderné zbraně (záruky jsou poskytnuty např. jednostranným prohlášením, bilaterálními či 

multilaterálními dohodami nebo v rámci smlouvy vytvářející bezjadernou zónu) [Nti.org, 2017b]. 



 
 

28 
 

jaderné zbraně, staví se negativně k proliferaci jaderných zbraní a balistických střel ve 

světě. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že sama Indie považuje svůj jaderný arzenál za 

politický nástroj, a ne primárně za nástroj vojenský, i když zbytkem světa jsou indické 

jaderné zbraně chápány právě jako vojenský prostředek. Proto Indie prosazuje no-first-use 

politiku, kdy nehodlá použít své jaderné zbraně jako první, ale ponechává si možnost 

reagovat na hrozbu od svého nepřítele právě použitím jaderných zbraní [Rajagopalan, 

2009: 98]. Dalo by se tak chápat, že Indie skutečně považuje své jaderné zbraně pouze jako 

prostředek pro zastrašování nepřítele, nicméně neexistuje záruka, že ostatní státy chápou 

svůj jaderný arzenál rovněž jako politický prostředek a ne jako prostředek vojenský. Je 

tedy zřejmé, že Indie nebude státem, který použije své jaderné zbraně jako první, nicméně 

pokud by došlo k použití jaderných zbraní ze strany jiných států, Indie bude nucena 

sáhnout rovněž po svém jaderném arzenálu. 

 

 

2.2 Charakteristika chemického programu 

 

Dostupná literatura týkající se chemického programu v Indii nám poskytuje velmi malé 

množství informací týkajících se konkrétně výroby chemických zbraní, protože materiály o 

chemickém programu jsou značně důvěrné a utajované. Rovněž, prezentované informace 

se často liší, proto se nedá zajistit stoprocentní pravdivost informací. Z dostupných zdrojů 

však spolehlivě víme, že Indie disponuje rozsáhlým civilním chemickým a 

farmaceutickým průmyslem. Bohužel se nedá zjistit, kdy Indie začala vyvíjet svůj 

chemický program, a kdy přesně vyrobila své první chemické zbraně [Nti.Org, 2015e].  

 

Podle výzkumného centra James Martin Center for Nonproliferation Studies, které 

sestavilo chronologii chemického vývoje v Indii, byly chemické zbraně v Indii poprvé 

použity kolem roku 1920, kdy Spojené království prodalo Indii zásoby hořčičného plynu 

k tomu, aby potlačila rebely na severozápadní hranici. Poté Spojené království založilo 

výzkumnou chemickou laboratoř v Pákistánu, a provádělo množství chemických testů 

nejen v Pákistánu, ale i přímo v Indii (výzkumná stanice byla v roce 1944 přemístěna 

z Pákistánu do Indie, a později zrušena). V roce 1938 okolo sebe indický chemik Acharya 
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P. C. Ray soustředil skupinu chemických vědců, se kterými začal prosazovat rozvoj 

indického chemického průmyslu. To tedy můžeme považovat za počátek chemického 

průmyslu v Indii. Nedá se však zjistit, kdy přesně Indie vyrobila vlastní chemické zbraně, 

protože vlastnictví chemických zbraní až do roku 1997 popírala, dokonce byla několikrát 

obviněna z použití právě chemických zbraní (zejména proti Pákistánu), i když tato 

obvinění nebyla prokázána. Zajímavé je, že na začátku března roku 1979 se Indie dohodla 

s předsedou Rady ministrů Sovětského svazu Kosyginem na budoucí eliminaci a zákazu 

chemických zbraní. Později se dokonce dohodla se sovětským prezidentem Brežněvem na 

společném prohlášení, ve kterém oba státy volaly právě po eliminaci a zákazu chemických 

zbraní. Otázkou je, zda byla Indie ochotna přistoupit k této spolupráci s Ruskem díky 

tomu, že v roce 1974 úspěšně otestovala jaderné zbraně, a přestala chemické zbraně 

považovat za efektivní, nebo měla skutečný zájem na obecné eliminaci chemických zbraní 

ve světě [James Martin Center for Nonproliferation Studies, 2011b]. 

  

I přes snahu o eliminaci chemických zbraní však nevíme, zda Indie v tu dobu již měla 

vytvořený svůj chemický arzenál, nebo zda jej teprve vyráběla, protože veškeré údaje o 

možném vlastnictví Indie popírala. V roce 1996 však Indie překvapivě ratifikovala CWC a 

v souladu s pravidly CWC slíbila, že se zbaví veškerého chemického arzenálu. Tento slib 

splnila do roku 2009. Vláda Indie později prohlásila, že tento akt měl podpořit zejména 

Pákistán a Rusko k tomu, aby se rovněž zbavily svého chemického arzenálu, a rovněž 

vyjádřila touhu, aby i ostatní země ratifikovaly CWC (primárně však měla na mysli své 

sousedy). Přistoupení Indie k CWC a následné zbavení se veškerých zásob chemických 

zbraní je však v rozporu s předchozí politikou, ve které Indie vehementně zapírala 

vlastnictví jakýchkoliv chemických zbraní. Tato politika zapírání byla stanovena v roce 

1992, kdy Indie podepsala smlouvu s Pákistánem, ve které se oba státy dohodly na tom, že 

nebudou usilovat o získání či vyrobení chemických zbraní. Tuto politiku provozovala až 

do roku 1997, kdy oficiálně uznala, že vlastní vojenský chemický arzenál o velikosti 1 044 

tun yperitu [Nti.Org, 2015e]. 

 

Chemický průmysl je klíčovou složkou indické ekonomiky, protože Indie je zapojena do 

mezinárodního obchodu se značným množstvím chemických látek. Tyto látky jsou sice 

určeny pro civilní využití, nicméně jsou mezi nimi i látky vhodné pro výrobu chemických 
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zbraní. V současné době je velice nepravděpodobné, že by se Indie rozhodla znovu obnovit 

svůj vojenský chemický arzenál pro výrobu chemických zbraní. Problém by však nastal, 

kdyby chemický materiál v Indii získaly či odcizily teroristické, či jiné kriminální skupiny 

a organizace. Indie si je sama vědoma toho, že má značné mezery nejen v prevenci, ale 

také ve schopnosti reagovat na možný teroristický chemický útok. Není to jen z důvodu, že 

není schopna dohlížet na nákup a prodej nebezpečných chemických látek vhodných pro 

výrobu chemických zbraní, ale také není schopna zajistit dostatečné bezpečnostní 

podmínky ve velkých či odlehlých skladovacích prostorech s chemickými látkami 

[Nti.Org, 2015e]. 

 

Vzhledem k nepřesnosti informací týkajících se vojenského chemického programu a 

nedostatku konkrétních dat, kdy Indie započala snahu a výrobu svého vojenského 

chemického arzenálu, vycházím ze souboru dat, který při svém výzkumu vytvořili 

Horowitz s Narangem. Autoři v tomto datasetu uvádí, že ani oni sami nebyli schopni z jim 

dostupných zdrojů dohledat, kdy Indie usilovala o zisk chemických ofenzivních zbraní. 

Naopak uvádí, že Indie přímo vlastnila chemické zbraně mezi lety 1947-2000 [Horowitz a 

Narang, 2013: 11]. Jejich výzkum je sice ohraničen rokem 2000, nicméně z dostupných 

zdrojů jsem schopna tento časový údaj rozšířit na období 1945-2009, kdy se Indie 

v souladu s CWC zbavila veškerého chemického vojenského arzenálu. Pro účely této 

diplomové práce jsem nucena v případě chemických a biologických zbraní v Indii doplnit 

dostupné informace o data, která sestavili Horowitz s Narangem. 

 

 

2.3 Charakteristika biologického programu 

 

Podobně jako v případě chemických zbraní, informací týkajících se indického 

biologického programu je poměrně málo a žádná dosud existující data neprokazují, že by 

Indie usilovala či již vyráběla biologické zbraně pro ofenzivní účely, i když má vyvinuté 

kapacity a schopnosti pro účely defenzivní. Podle dostupných zdrojů se Indie již od roku 

1892 velice úspěšně věnuje civilnímu výzkumu a produkci biologických vakcín proti 

různým nemocem typu moru, cholery, tyfu, malárie atd. Stejně tak jako tomu bylo u 
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indického chemického arzenálu, Indie byla nařčena z výroby biologických zbraní (poprvé 

kolem roku 1997, tedy poměrně dlouho poté, co ratifikovala BTWC), ale ani v tomto 

případě nebyla obvinění potvrzena [James Martin Center for Nonproliferation Studies, 

2011a]. Od ratifikace BTWC, která proběhla 15. července 1974, se Indie zaměřuje na 

zdokonalování svých schopností v oblasti biotechnologie, určených výhradně pro mírové 

účely. Indie se pyšní velice kvalitní biotechnologickou infrastrukturou a zkušenými vědci, 

kteří přispívají ke zdokonalování biotechnologického a farmaceutického průmyslu pro 

mírové účely. Indie vlastní několik zařízení, které jsou určeny pro rozvíjení obranných 

opatření pro případnou biologickou válku. Problémem je, že právě tato civilní zařízení 

mohou být využita k výrobě biologických zbraní. Indie také investovala značné prostředky 

pro přípravu své armády na možný biologický útok [Nti.Org, 2015d]. 

  

V současnosti Indie vlastní pouze obranné prostředky proti případnému biologickému 

útoku, a provádí výzkum v oblasti boje proti různým chorobám (zejména endemickým 

onemocněním typu mor či antrax). Rovněž neustále rozvíjí svůj již poměrně rozsáhlý a 

pokročilý farmaceutický průmysl. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by Indie 

vlastnila či se snažila vyvíjet vojenský biologický program pro ofensivní účely, i když na 

to má jak kapacity, tak schopnosti. V roce 2010 a 2011 byl biologický program Indie 

shledán v souladu s pravidly s BTWC, i když má Indie rozsáhlou schopnost dvojího užití 

látek v oblasti farmaceutického průmyslu [Nti.Org, 2015d]. Ze zveřejněných dat 

sestavených Horowitzem a Narangem je možné usoudit, že ani oni sami nezjistili, kdy 

Indie konkrétně usilovala a vlastnila biologické zbraně, protože Indii v příloze o 

biologických zbraních vůbec neuvádějí. V doplňkových materiálech, které nejsou 

zveřejněné přímo ve článku, autoři sice uvádí, že z jimi prozkoumaných zdrojů by se dalo 

vyvodit, že Indie usilovala o biologické zbraně v letech 1948-1983, a zbraně přímo 

vlastnila v letech 1984-2000, nicméně tato data se nedají nikde skutečně ověřit. Rovněž, 

vzhledem ke skutečnosti, že Indie v roce 1974 ratifikovala BTWC, jsou podle mého názoru 

tato data velice nespolehlivá. Horowitz s Narangem tato data neuvedli přímo ve svých 

tabulkových přílohách, proto ani já na uvedená data nebudu přímo spoléhat. 
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2.4 Vztah mezi zbraněmi v Indii 

 

Z prozkoumaných zdrojů a materiálů jsem zjistila, že se Indie začala zajímat o získání 

jaderných technologií ještě před získáním nezávislosti v roce 1947. Po tomto roce 

představil Nehru civilní jaderný pán, na základě kterého pak Indie vedla dlouhou 

byrokratickou bitvu o tom, zda vyrobit či nevyrobit jaderné zbraně. Z materiálů jsem 

vyčetla, že Indie se snažila získat jaderné zbraně zejména proto, že tyto zbraně primárně 

považuje za symbol státní moci a symbol nezávislého státu. Indičtí představitelé ale 

neusilovali o zisk jaderných zbraní jen z důvodu zisku prestižního postavení pro svůj stát, 

ale také z důvodu vývoje bezpečnostní situace na Indickém subkontinentu. Tímto důvodem 

byl zejména úspěšný test jaderných zbraní ze strany Číny v roce 1964, ale také rozvoj 

Pákistánského vojenského jaderného programu, na jehož vývoji se velkou měrou podílela i 

Čína, která rovněž poskytovala technologie a materiál Pákistánským vědcům. 

 

Chemické a biologické zbraně nebyly Indií vnímány jako tak mocné, jako zbraně jaderné, 

to můžeme usoudit ze skutečnosti, že Indie dobrovolně ratifikovala jak CWC, tak i BTWC. 

Neexistuje dostatek údajů a přesných informací o chemickém a biologickém programu 

v Indii. Co se týká chemických zbraní, tak až v roce 1997 Indie oficiálně uznala, že vlastní 

chemické zbraně pro ofenzivní účely, do té doby vlastnictví chemických zbraní všemožně 

popírala. Dokumenty týkající se chemického programu jsou nedostupné či utajované, a 

proto není možné zjistit, kdy přesně Indie začala s výrobou chemických zbraní. U 

biologických zbraní není známo, zda Indie někdy vůbec nějaké vlastnila, či zda existuje 

konkrétní program na výrobu biologických zbraní, i když byla v minulosti několikrát 

nařčena z vlastnictví a použití biologických zbraní. Indie však disponuje velmi kvalitní 

technologickou základnou a zkušenými vědci, a proto existují určité obavy, že by Indie 

mohla být schopna v budoucnosti vyrobit jak znovu chemické, tak i biologické zbraně, i 

když podepsala BTWC i CWC. Pro posouzení vztahu mezi jednotlivými zbraněmi 

hromadného ničení v Indii tedy vycházím z dat o chemickém a biologickém programu, 

která při svém výzkumu sestavili Horowitz s Narangem. 

  

V úvodu práce jsem stanovila hypotézu, která zní: Indie považuje chemické a biologické 

zbraně jako doplněk zbraním jaderným. Na základě aplikování teorie Horowitze a Naranga 
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na výše uvedené charakteristiky jednotlivých programů na výrobu zbraní hromadného 

ničení v Indii jsem zjistila, že uvedená hypotéza je pravdivá jen částečně. Z dostupných 

materiálů o Indii můžeme usoudit, že Indie skutečně považovala zbraně hromadného ničení 

jako vzájemné doplňky, nicméně pouze v době, kdy o zbraně hromadného ničení teprve 

usilovala, protože při snaze o výrobu jaderných zbraní s největší pravděpodobností 

usilovala zároveň i o zbraně chemické, nebo zbraně chemické již vlastnila. Dalo by se však 

i tvrdit, že v současné době považuje Indie jaderné zbraně jako náhražku chemických (a 

pravděpodobně i biologických) zbraní, protože se dobrovolně vzdala svých chemických 

zbraní a podepsala CWC a BTWC. Sama Indie však může své zbraně hromadného ničení 

chápat jinak, například tak, že mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení neexistuje 

žádný vztah. 

 

Svůj názor se pokusím podložit několika argumenty vyplývajícími z teorie Michaela 

Horowitze a Neila Naranga. Autoři tvrdí, že v době, kdy stát usiluje o některou ze zbraní 

hromadného ničení, usiluje o všechny tři druhy zbraní najednou. Indie od počátku své 

samostatné existence usilovala o program na výrobu jaderné energie, a nedlouho poté 

přímo o program na výrobu jaderných zbraní. Je to z toho důvodu, že považovala jaderné 

zbraně za dostatečně efektivní a mocné zbraně pro to, aby získala statut jaderné mocnosti a 

rovněž statut prestižního státu, na který by ostatní státy měly brát ohled. Stejně tak Indie 

považovala jaderné zbraně za nezbytný prostředek pro zajištění své vlastní národní 

bezpečnosti nejen vzhledem k vývoji v oblasti Indického subkontinentu (kdy Čína 

otestovala a vyrobila vlastní jaderné zbraně a napomáhala ve vyzbrojování Pákistánu), ale 

také ve zbytku světa. Přesné období, kdy se Indie rozhodla usilovat o chemické zbraně, 

není známo, protože Indie přiznala vlastnictví ofenzivních chemických zbraní až v roce 

1997, tedy poté, co podepsala a ratifikovala CWC. V literatuře se objevuje zmínka o tom, 

že v roce 1979 se Indie dohodla se Sovětským svazem o eliminaci chemických zbraní, tato 

dohoda byla vyjednávána a potvrzena samotným prezidentem Brežněvem. To naznačuje, 

že Indie již svůj chemický arzenál vlastnila, a proto jej musela vyvíjet již v období před tím 

(tedy pravděpodobně v podobném časovém horizontu, kdy zesílila snahu o výrobu 

jaderných zbraní). Horowitz s Narangem uvádí, že Indie vlastnila chemické zbraně od roku 

1947. Pokud tomu tak skutečně bylo, Indie musela svůj ofenzivní chemický program 

vyvíjet ještě před rokem 1947. Jak jsem již zmiňovala, Indie se začala zajímat o zisk 
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jaderné energie ještě před získáním nezávislosti, tedy rovněž před rokem 1947. Z těchto 

informací je tedy možné usoudit, že Indie skutečně usilovala o chemické a jaderné zbraně 

ve stejnou dobu, a tím je tedy skutečně mohla považovat za vzájemné doplňky. Ohledně 

biologických zbraní neexistují prakticky žádné informace. Pokud bychom považovali 

předpokládaná data (týkající se usilování a vlastnictví biologických zbraní v Indii), která 

ve svém apendixu zmínili Horowitz s Narangem, za pravdivá, došlo by tak k potvrzení 

argumentu, že Indie skutečně v tu samou dobu usilovala o všechny tři druhy zbraní 

zároveň. I přes to, že za pravdivá je možné považovat pouze data týkající se jaderného a 

chemického programu, na základě výše zmíněných skutečností je možné potvrdit teorii 

Horowitze a Naranga, která říká, že stát, který usiluje o jeden druh zbraní, usiluje současně 

o další druhy zbraní hromadného ničení 

 

Teorie Horowitze a Naranga rovněž tvrdí, že zbraně hromadného ničení mohou sloužit i 

jako náhražky. Tato situace nastává ve chvíli, kdy stát získá jaderné zbraně, a stává se 

méně ochotný dále usilovat o chemické a biologické zbraně.  V některých případech je stát 

dokonce ochotný se chemických a biologických zbraní vzdát úplně. V tuto chvíli tedy 

jaderné zbraně slouží jako náhražky zbraní chemických a biologických. I tato teorie je 

aplikovatelná na případ Indie. Dostupné informace o Indii uvádí, že v roce 1986 byla Indie 

považována za stát schopný sestavit vlastní jadernou zbraň. Po svém prvním jaderném 

testu Indie pravděpodobně věděla, že má jadernou zbraň na dosah, proto byla ochotna 

v roce 1979 jednat se Sovětským svazem o případné eliminaci chemických zbraní. Po roce 

1986 si již Indie byla jista, že dokáže vyrobit vlastní jadernou zbraň, proto jak říká teorie 

Horowitze a Naranga, přestala usilovat o další vývoj svého chemického arzenálu, v roce 

1996 ratifikovala CWC a v souladu s touto konvencí se zbavila všech svých chemických 

zbraní. Indie rovněž považuje své jaderné zbraně za součást své národní identity a jako 

prostředek k zajištění vlastní bezpečnosti. Indie si tedy udržuje svůj jaderný arzenál (i když 

v současnosti není ve stavu okamžitého nasazení) zejména díky tomu, že jí připisuje statut 

mocného a prestižního státu, ale také z bezpečnostních důvodů. Indie má v jaderných 

zbraních prostředek pro odstrašování nepřítele, aby započal vojenské akce proti Indii a 

narušil tak její bezpečnost či životní zájmy. Indie na základě své no-fist-use politiky 

prohlašuje, že jaderné zbraně nehodlá použít, dokud k tomu nebude nucena, tedy dokud 

nebude nutné reagovat na útok (ať již jaderný, chemický či biologický) ze strany 
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nepřátelského státu. Současný stav, kdy Indie vlastní pouze jaderné zbraně skutečně 

naznačuje, že Indie může považovat své jaderné zbraně jako náhražku za zbraně chemické 

a biologické, které nepovažuje za dostatečně efektivní a využitelné. Tím je potvrzena 

platnost teorie Horowitze a Naranga, která tvrdí, že poté, co stát získá jaderné zbraně, 

přestává mít zájem o další zbraně hromadného ničení, a jaderné zbraně považuje za 

náhražky zbraní chemických a biologických. 

  

Horowitz s Narangem tak v článku nevědomky naznačují, že vztah mezi jednotlivými 

zbraněmi hromadného ničení se v průběhu času vyvíjí, a stát může změnit svůj postoj vůči 

svým zbraním hromadného ničení. Autoři sice tento časový vývoj v článku nezohledňují, 

z jejich dvou základních teorií se to však dá snadno odvodit. Autoři tvrdí, že v době, kdy 

stát usiluje o některou ze zbraní hromadného ničení, usiluje o všechny tři druhy zbraní 

najednou, a v této fázi považuje zbraně hromadného ničení za vzájemné doplňky. Pokud se 

však státu povede získat jaderné zbraně, ztrácí zájem o získání chemických a biologických 

zbraní, a považuje jaderné zbraně za náhražku zbraní chemických a biologických. Na 

případu Indie je tento časový vývoj prokazatelný. Otevírá se tedy prostor pro další 

výzkum, který by rozpracovával právě vývoj vztahu mezi zbraněmi hromadného ničení 

v čase. 

 

Jsem si vědoma toho, že kritici mohou zastávat názor, že pokud Indie nevlastní chemické a 

biologické zbraně, nemůžeme je považovat ani za náhražku, ani za doplněk jaderného 

arzenálu. To samozřejmě záleží pouze a jen na Indii, jak bude ona sama chápat vztah mezi 

zbraněmi hromadného ničení. Dostupné zdroje však skutečně naznačují, že v současnosti 

považuje Indie své jaderné zbraně jako náhražku za zbraně chemické a biologické, které 

nepovažuje za dostatečně efektivní, a proto se nemusíme obávat, že by Indie někdy 

v budoucnu porušila konvence a znovu vyráběla chemické nebo biologické zbraně. Je také 

velice pravděpodobné, že na základě no-first-use politiky, kterou Indie prosazuje, nedojde 

k použití jaderných zbraní ze strany Indie, pokud k tomu nebude vyprovokována od svého 

nepřítele. 
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3 Případová studie: Egypt 

 

Egyptu se na rozdíl od Indie nikdy nepodařilo získat jaderné zbraně. Egypt se sice 

zpočátku snažil o získání jaderných zbraní, nicméně díky kombinaci několika faktorů se 

této snahy později dobrovolně vzdal a možná proto byl ochotný stát se členem NPT. Egypt 

naopak neratifikoval CWC ani BTWC, i když BTWC podepsal 4. října 1972. Bez následné 

ratifikace však pro Egypt tato smlouva neplatí. Z dokumentů je známo, že Egypt použil 

chemické zbraně v občanské válce v Severním Jemenu (probíhala v letech 1962-1970) a 

mezinárodní společenství rovněž věří, že Egypt i v současnosti vlastní chemické zbraně 

pro ofenzivní účely (zejména hořčičný plyn, fosgen, sarin, a VX) [James Martin Center for 

Nonproliferation Studies, 2008]. Co se týká biologických zbraní, existuje velmi málo 

informací, které by naznačovaly, že Egypt vlastní či usiluje o ofenzivní biologický 

program. Egypt má sice rozvinutou poměrně kvalitní technickou základnu v oblasti 

mikrobiologie, nicméně nedisponuje dostatečnou infrastrukturou k tomu, aby byl schopen 

vytvořit vlastní biologické zbraně. I přes to byl Egypt obviněn z toho, že provádí výzkum 

v oblasti bakterií a virů pro vojenské účely (zejména antrax, mor a botulotoxin), nicméně 

tato obvinění popírá [Nti.Org, 2015a]. 

 

Přestože byl Egypt v průběhu historie několikrát obviněn z toho, že zatajuje svůj program 

na výrobu jaderných zbraní, v současnosti je členem NPT a od roku 1990 usiluje o 

vytvoření Zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém 

východě
4
 (Middle East Zone Free of Nuclear Weapons as well as Other Weapons of Mass 

Destruction; WMDFZ), která byla navržena právě egyptským prezidentem Mubarakem. 

Dlouhodobě se tedy snaží o to, aby všechny země z regionu přistoupily k NPT, a aby došlo 

k odstranění všech typů zbraní hromadného ničení a prostředků schopných doručit tyto 

zbraně z oblasti Blízkého východu [Prawitz a Leonard, 1999: 257-258]. V současnosti jsou 

snahy Egypta zaměřeny primárně na Izrael, který vlastní jaderné zbraně (přestože 

vlastnictví popírá) a odmítá přistoupit k NPT. I přes to, že Egypt ratifikoval NPT, tuto 

                                                     
4
 Koncept Zóny bez jaderných zbraní na Blízkém východě byl navrhnut Egyptem a Íránem v roce 1974. 

V roce 1990 egyptský prezident Hosni Mubarak navrhl vytvoření Zóny bez všech druhů zbraní hromadného 

ničení v oblasti Blízkého východu. Tento návrh byl převeden do Rezoluce o Blízkém východu (Resolution on 

the Middle East), a následně v roce 1995 na Konferenci NPT (NPT Review Conference) přijat všemi 

členskými státy NPT. Tato rezoluce se snaží, aby se všechny státy Blízkého východu staly členy NPT, 

zpřístupnily jejich civilní i vojenská zařízení MAAE a spolupracovaly na vytvoření Zóny bez zbraní 

hromadného ničení. Bohužel nebylo doposud dosaženo příliš velkého pokroku [Nti.Org, 2017a]. 
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smlouvu silně kritizuje z důvodu, že smlouvu nepovažuje za univerzální (neplatí totiž pro 

všechny státy světa – zřejmá narážka na Izrael). Egypt tak jako reakci na tuto situaci odmítl 

podepsat další smlouvy týkající se omezení proliferace, a to zejména CWC, BTWC, ale 

také CTBT a Dodatkový protokol MAAE [Bahgat, 2007a: 413]. 

 

 

3.1 Charakteristika jaderného programu 

 

Snaha Egypta o získání jaderných technologií započala v roce 1955 za vlády prezidenta 

Gamala Abdela Nassera. V tomto roce Nasser založil Egyptskou komisi pro atomovou 

energii (Egyptian Atomic Energy Commission; AEC, později Atomic Energy Authority; 

AEA), která se zasloužila o pozoruhodný rozvoj egyptské jaderné infrastruktury. Mezi lety 

1955 a 1959 tedy Egypt usiloval pouze o mírový jaderný program. Od roku 1960 začala 

Nasserova vláda přímo usilovat o zisk jaderných zbraní, i když tato snaha byla značně 

limitována. Za vlády Nassera také došlo k zahájení programu na výrobu balistických střel, 

pro případ, že by se Egyptu v budoucnu podařilo vyrobit vlastní jadernou zbraň. Stejně 

jako Indie, i Egypt participoval na programu Atomy pro mír, který byl představen 

americkou vládou na půdě OSN. Na základě tohoto programu získali zástupci Egypta 

cennou pomoc při vyváření struktur pro zahajování vlastních jaderných programů, 

určených výhradně pro civilní mírové účely. Zemím jako Egypt a Indie se tak dostalo 

nejen počáteční pomoci, ale také dohod o spolupráci s řadou dalších zemí. V následujících 

letech Egypt usiloval o uzavírání dohod o jaderné spolupráci, přičemž nejvýznamnější byla 

dohoda se Sovětským svazem z roku 1956. Na základě této dohody získal Egypt od 

Sovětského svazu lehkovodní výzkumný reaktor, který byl umístěn do výzkumného centra 

v Inshas. Vzhledem tomu, že toto výzkumné centrum nebylo zpřístupněno MAAE, zdroje 

uvádějící výše zmíněnou bilaterální dohodu Egypta se Sovětským svazem se rychle 

ohradily tím, že tento reaktor byl schopen produkovat pouze minimální množství plutonia 

(jakožto klíčové složky pro výrobu jaderné zbraně). Pro egyptské vědce se však stal 

místem, kde mohli postupně získávat informace a zkušenosti týkající se jaderných 

technologií pro vojenské využití [Nti.Org, 2014]. 
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Mezi lety 1960 a 1967 byl Egypt nejvíce aktivní ve snaze získat a rozšířit svůj vojenský 

jaderný program. Ve většině dostupné literatury se tvrdí, že Egypt započal svoji aktivitu 

v oblasti vývoje jaderného programu jako reakci na prohlášení izraelského premiéra 

Davida Bena Guriona, který 21. prosince 1960 uvedl, že „Izrael staví v Dimoně jaderný 

reaktor“. I přes záruky ze strany Izraele, že reaktor „bude sloužit pouze pro mírové účely“, 

začaly mít okolní státy strach. Tato událost je mnoha vědci a odborníky považována za 

impuls pro Egypt k vývoji své vlastní jaderné zbraně. K názoru přispívá i prohlášení 

prezidenta Nassera z roku 1961, kdy uvedl, že pokud Izrael vyrobí jadernou zbraň, Egypt 

„si zajistí jaderné zbraně za každou cenu“ [Nti.Org, 2014]. Má se za to, že druhým 

důvodem, proč Egypt začal usilovat o zisk jaderných zbraní, je Nasserova touha se stát 

leaderem arabského světa. Zisk jaderných zbraní by se pro Nassera stal prostředek pro 

zvýšení statutu Egypta v oblasti Blízkého východu [Rublee, 2006: 557]. 

 

Toto časové období je tedy chápáno jako doba, kdy se Egypt nejusilovněji a nejaktivněji 

snažil o zisk jaderných zbraní. Potvrzují to i údaje o tom, že egyptská vláda zvýšila 

investice do oblasti jaderného výzkumu a snažila se získat jaderný reaktor, který by byl 

poháněn přírodním uranem. Dokonce existují záznamy, že Egypt požadoval od zemí jako 

Indie, Čína či Sovětský svaz buď přímo jadernou zbraň, nebo alespoň asistenci při její 

výrobě, nicméně nebylo dosaženo žádných výsledků [Nti.Org, 2014]. Je však zajímavé, že 

neexistuje jednoznačný závazek nejvyšších politických představitelů k rozvoji domácího 

programu na výrobu jaderných zbraní. Nasser a další egyptští státníci sice aktivně 

používali rétoriku naznačující záměr získat jaderné zbraně, nejvyšší politické vedení 

Egypta však nikdy nevyčlenilo finanční zdroje a kapitál k výrobě těchto zbraní, ani 

nepovažovalo vlastnictví jaderných zbraní za národní prioritu. Rovněž, podle zprávy 

Mezinárodního Institutu pro Strategická Studia (International Institute for Strategic 

Studies) z roku 2008 nikdy nedošlo k tomu, že by Nasser stanovil rozpočet na výrobu 

jaderných zbraní [Nti.Org, 2014]. Na základě výše zmíněných skutečností se můžeme jen 

domnívat, zda Egypt skutečně usiloval o zisk jaderných zbraní, nebo se to pouze snažil 

naznačit na úrovni rétoriky a přesvědčit své nepřátele o tom, že by proti Egyptu neměli 

začínat žádné nepřátelské akce. 
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Zlomovým okamžikem pro egyptský jaderný program byla šestidenní válka v roce 1967, 

která ochromila a pozastavila vývoj jaderného programu. Po válce došlo k tomu, že Egypt 

ztratil některé ze svých důležitých ekonomických zdrojů. Egypt konkrétně přišel o zdroje 

ropy na Sinajském poloostrově, byl uzavřen Suezský kanál pro provoz a Egypt ztratil i 

finanční zdroje plynoucí z turismu, který byl po válce těžce ochromen. Nedlouho poté, 

tedy v roce 1968, Egypt podepsal NPT [Nti.Org, 2014]. Po smrti Nassera a nastoupení 

Anwara Al-Sadata došlo ke změně dosavadní rétoriky týkající se jaderných zbraní, kdy se 

Sadat distancoval od svých předchozích prohlášení, že bude nadále usilovat o získání 

jaderných zbraní. Sadat se tak rozhodl i přes neustále narůstající důkazy o tom, že Izrael 

rozvíjí vlastní jaderné zbraně. Pro Sadata bylo mnohem důležitější zajistit ekonomické 

zabezpečení a rozvoj země po válce, a hlavně nepovažoval Izrael za úhlavního nepřítele 

Egypta (i když později se snažil získat jaderné reaktory od USA). I přes změnu Sadatovy 

rétoriky egyptská vláda neopustila myšlenku vlastního civilního jaderného programu 

[Bahgat, 2007a: 415]. V roce 1974 uzavřel Sadat dohodu s americkým prezidentem 

Richardem Nixonem o dodávce 8 reaktorů, nicméně k tomu nikdy nedošlo díky změně 

podmínek ze strany USA, které Egypt považoval za nepřijatelné. V roce 1979 došlo 

k mírovým jednáním s Izraelem, která vedla k tomu, že Egypt nedlouho poté ratifikoval 

NPT [Nti.org, 2014].  

 

K ratifikaci NPT došlo v roce 1981. V souladu s NPT musel Egypt zpřístupnit svá 

výzkumná zařízení a laboratoře inspektorům z MAAE. Historické údaje naznačují, že 

Egypt byl ochoten ratifikovat NPT z prostého důvodu, a to proto, že nebyl schopen sám 

získat technologie a reaktory pro civilní účely od jiných států. Přistoupení k NPT tedy byla 

pro Egypt jediná možnost, jak získat právě technologické postupy a materiály pro zahájení 

jaderného programu pro civilní a mírové účely (NPT totiž povoluje členským státům 

využívat jaderný program pro civilní účely, a napomáhá jim při získání vybavení, 

materiálů a technologií) [Gregory, 1995: 20]. Po ratifikaci smlouvy, kdy po smrti Sadata 

nastoupil Hosni Mubarak, klesl zájem vlády nadále usilovat o civilní jaderný program. 

Mubarak sice ze začátku své vlády chtěl pokračovat v Sadatově politice, a snažil se získat 

reaktory od USA, Francie nebo Západního Německa, nicméně po prudkém oslabení 

egyptské ekonomiky a výbuchu Černobylu v roce 1986 Egypt ztratil zájem nadále usilovat 

o vývoj jaderného programu pro civilní účely. V následujících dvou dekádách se sice 
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objevily snahy Egypta o zisk civilních jaderných technologií, nicméně vláda oficiálně 

nevydala pokyn k další snaze o získání či výstavbě jaderných reaktorů [Nti.Org, 2014].  

 

Ačkoliv Egypt ratifikoval NPT, byl několikrát obviněn z toho, že porušuje ustanovení a 

předpisy MAAE. Egypt sice neprováděl zakázané věci, nicméně neinformoval o své 

činnosti MAAE, což byla jeho povinnost, a proto za to byl v roce 2004 sankcionován. 

V roce 2005 oznámila MAAE další porušení ze strany Egypta, a to nenahlášení 

experimentů s uranem, thoriem a dalšími látkami nezbytnými pro výrobu jaderných zbraní. 

Egypt však spolupracoval na objasnění a vyřešení krize, proto MAAE nepotvrdila obavy, 

že by Egypt mohl skrývat či vyrábět jaderné zbraně. Zlom však nastal v roce 2006, kdy se 

Egypt opět začal značně zajímat o civilní jaderný program. Egyptská vláda vyčlenila 

investice na výstavbu 10 jaderných elektráren, a požádala Jižní Koreu o asistenci a 

zaškolení v oblasti jaderných energií. První jaderná elektrárna by měla být zprovozněna do 

roku 2019, další tři pak do roku 2025. Zhruba od roku 2012, kdy došlo k nezdarům se 

stavbou první jaderné elektrárny, se Egypt potýká s otázkou, zda skutečně chce získat 

jaderné elektrárny, a zda touží mít vlastní jaderný palivový cyklus. Velkou překážkou je 

totiž neochota jiných států pomoci Egyptu s výstavbou jaderných elektráren a poskytnutím 

klíčových materiálů, dokud Egypt nepodepíše Dodatkový protokol MAAE [Nti.Org, 

2014].  

 

Egypt má v současné době poměrně sofistikovaný jaderný program pro civilní účely, i 

když je zatím stále ve fázi vývoje a výzkumu. Egypt provozuje ve městě Inshas Centrum 

pro jaderný výzkum (Nuclear Research Center), ve kterém je hostitelem dvou zahraničních 

výzkumných reaktorů (sovětského a argentinského). Doposud se mu nepodařilo získat či 

postavit vlastní jaderný reaktor, ani další zařízení a kapacity zejména pro vyrábění 

obohaceného uranu a celkové fungování jaderného cyklu, které jsou nezbytné pro výrobu 

jaderných zbraní. I přes značná omezení vlastní Egypt jednu z nejpokročilejších jaderných 

technologií v oblasti Blízkého východu. Nestačí to sice na výrobu jaderných zbraní, 

nicméně Egypt se v současnosti od zisku jaderných zbraní dobrovolně distancoval 

[Nti.Org, 2014]. 
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Možným důvodem, proč se Egypt vzdal snahy o jaderné zbraně, může být fakt, že i když 

se v průběhu času Egypt snažil zdokonalit svou infrastrukturu pro výrobu jaderných zbraní, 

neustále se potýkal se značným nedostatkem financí. I přes to, že Egypt podepsal 

bilaterální smlouvy o pomoci s několika státy, nebyl schopen financovat svůj jaderný 

program bez peněžní pomoci těchto zemí, a rovněž nebyl schopen si zajistit jiné půjčky, či 

přilákat zahraniční investory [Gregory, 1995: 20]. Dalším z důvodů, proč Egypt nebyl 

schopen vyrobit jaderné zbraně je i velmi malá politická podpora pro výrobu vlastního 

jaderného arzenálu, protože egyptští prezidenti nebyli nakloněni vojenskému jadernému 

programu, a nepovažovali jaderné zbraně za prostředek, který by měl sloužit národnímu 

zájmu. Za vlády Nassera a Sadata sice docházelo k tomu, že Egypt prosazoval výrobu 

jaderných zbraní na rétorické úrovni, nicméně na výrobu jaderných zbraní nebyly 

vyčleněny žádné zdroje či finance. Egyptští státníci nepovažovali jaderné zbraně za 

prostředek sloužící národním zájmům, proto se od výroby jaderných zbraní distancovali. 

Neúspěch při výrobě jaderných zbraní také může být podpořen environmentálními a 

bezpečnostními obavami, zejména po katastrofách v Three Mile Island a Černobylu. Proto 

se Egypt zaměřil na vybudování rozsáhlé zásoby konvenčních zbraní, ale rovněž zbraní 

chemických [Bahgat, 2007b: 1-2]. 

 

Zůstává otázkou, jak se k tomuto tématu postaví další egyptské vlády. Důležitým tématem 

pro Egypt zůstává i to, zda bude usilovat o postavení vlastních jaderných reaktorů pro 

civilní využívání jaderné energie. Vzhledem k mnoha politickým, ekonomickým a 

sociálním problémům, kterým Egypt čelí po převratu z roku 2011, je nepravděpodobné, že 

by vyráběl vlastní jadernou zbraň (v současnosti, ani do budoucna). Pro Egypt jsou teď 

nejspíše mnohem důležitější jiné priority, než vojenský jaderný program [Nti.Org, 2012]. 

Přestože Káhira neustále odmítá zpřístupnit svá jaderná zařízení inspektorům z MAAE, a 

podepsat Dodatkový protokol MAAE, není důvod obávat se, že by se Egypt rozhodl znovu 

usilovat o zisk jaderné zbraně. Egypt vlastní chemické a pravděpodobně biologické zbraně, 

které považuje za dostatečné prostředky jako protiváhu vůči Izraelským jaderným zbraním. 

Proto je možné tvrdit, že Egypt s největší pravděpodobností považuje chemické a 

biologické zbraně jako náhražky za zbraně jaderné. 
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Je zajímavé, že podle některých odborníků Egypt sice nemá dostatečný výzkumný 

vojenský program na rozvoj jaderných zbraní, kdyby se však rozhodl aktivně usilovat o 

jaderné zbraně, bylo by jen otázkou času, než by se mu to povedlo [Bahgat, 2007b: 13]. 

Egypt nikdy nepovažoval jaderné zbraně jako dostatečně efektivní a výhodné prostředky 

pro zajištění národních zájmů, proto se vzdal snahy o zisk těchto zbraní. Rovněž, kvůli 

napjaté politické situaci nejen uvnitř Egypta, ale i v oblasti Blízkého východu, nebude 

Káhira riskovat dobré vztahy se svými arabskými sousedy a spojenectví s USA tím, že by 

se pokusila jaderné zbraně získat či vyrobit. Problémem však i nadále zůstává egyptský 

chemický a biologický program. Záleží pouze na tom, jak se bude vyvíjet situace v Izraeli, 

zda budou izraelští státnici ochotni přistoupit k odzbrojovacím smlouvám, či nikoliv. 

Pokud se tak nestane, Egypt rozhodně nepřistoupí k tomu, že by se zbavil svých 

chemických a biologických zbraní. Jejich vlastnictví si ospravedlňuje tím, že má právo 

zajistit si vlastní bezpečnost. Další možnou překážkou v budoucím odzbrojování Egypta 

mohou být i jaderné aktivity Íránu. 

 

 

3.2 Charakteristika chemického programu 

 

Egypt je jedna z mála zemí, která od konce první světové války použila v boji chemické 

zbraně, a je dokonce první zemí Arabského světa, která použila právě tento druh zbraní 

hromadného ničení. Egypt s největší pravděpodobností přišel poprvé do styku 

s chemickými zbraněmi kolem roku 1954, kdy získal zásoby hořčíku a pravděpodobně 

fosgenu od britských vojenských jednotek, které se v této době stahovaly z Egypta. Během 

druhé světové války Britové skladovali velké množství chemických zbraní právě v Egyptě 

[Nti.Org, 2015c]. Předpokládá se, že Egypt usiloval o zisk chemických zbraní v období po 

válce s Izraelem v roce 1956, kdy byl v podřízené a velice zranitelné pozici a proto chtěl 

zvýšit svou bezpečnost získáním chemických zbraní [Shoham, 1998b: 1]. Existují důkazy 

o tom, že Egypt použil bomby s hořčíkem a fosgenem proti monarchistickým jednotkám 

během občanské války v Severním Jemenu (Egypt byl zapojen do války mezi lety 1963-

1967). Není známo, z jakého důvodu Egypt použil právě chemické zbraně, nicméně 

existují tři vysvětlení. Egypt mohl použít chemické zbraně z důvodu, že byly efektivním 

nástrojem pro zacílení nepřítele schovávajícího se v těžko dostupném terénu; nebo protože 
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považoval válku za dobrý prostředek pro otestování chemických zbraní; nebo jednoduše 

pro to, že chtěl využít zbraň, proti které se protivník nedokázal bránit. Vzhledem tomu, že 

jemenské jednotky neměly žádné obranné pomůcky a vybavení proti chemickému útoku, 

Egypt se přesvědčil o efektivitě chemických zbraní [Nti.Org, 2015c]. Udržení tehdejšího 

republikánského režimu v Jemenu bylo v zájmu Egypta, prezident Nasser tak s největší 

pravděpodobností odsouhlasil použití chemických zbraní v této zemi. Egypt však tento fakt 

vehementně zapíral, a až kolem roku 1991 přiznal, že skutečně používal chemické zbraně 

ve válce v Jemenu. Válka v Severním Jemenu tak znamenala pro Egypt značný místní 

úspěch, protože na základě této války si Egypt dokázal, s jakou lehkostí je možné vyrábět a 

používat chemické zbraně proti nechráněným civilistům. Velice slabá reakce ze strany 

mezinárodního společenství na použití chemických zbraní v této válce akorát podnítila 

Egypt k rozšiřování svých chemických zásob [Shoham, 1998a: 48-49].  

 

Na konci šedesátých let 20. století byl Egypt obviněn z toho, že rozšiřuje svůj ofenzivní 

chemický arzenál o další látky (zejména psychosomatické látky, sarin či nervový plyn) a že 

dodává materiály pro výrobu chemických zbraní do Sýrie a Iráku. Egypt skutečně před 

Jomkipurskou válkou (1973) aktivně prováděl rozsáhlý vojenský výzkum a zdokonalování 

v oblasti svých chemických zbraní [Shoham, 1998a: 49]. Jomkipurská válka byla 

nejpřísněji připravovaná válka, kterou kdy Egypt plánoval. V době, kdy se Egypt rozhodl 

napadnout Izrael, považoval (a stále považuje) chemické a biologické zbraně jako klíčové 

prvky egyptského vojenského arzenálu, a pravděpodobně jako náhražku za jaderné zbraně, 

které se mu nepovedlo vyrobit. Možná proto, že se Egypt přesvědčil o efektivitě 

chemických zbraní ve válce v Severním Jemenu, sebevědomě napadl v roce 1973 Izrael a 

započal tak Jomkipurskou válku, přestože Izrael v tu dobu již jaderné zbraně 

pravděpodobně vlastnil. Vzhledem tomu, že Egypt i po Jomkipurské válce několikrát 

zvažoval použití chemických zbraní proti Izraeli, prokázal tím, jak jsou pro Egypt zejména 

chemické zbraně důležité [Shoham, 1998b: 3-5].  

  

V sedmdesátých letech Egypt vyráběl stále nové chemické látky, a nepřetržitě 

zdokonaloval svůj vojenský chemický arzenál [Shoham, 1998a: 49]. Zřejmě došlo i 

k tomu, že egyptská armáda znovu v roce 1976 použila své chemické zbraně (konkrétně 

nervový plyn) proti izraelským městům [Shoham, 1998b: 5]. V tu samou dobu (za vlády 
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prezidenta Sadata) egyptští úředníci prohlašovali, že jsou ochotni využít chemické zbraně 

jako prostředek odplaty za jakýkoliv útok na Egypt, a zejména na útok ze strany Izraele. 

Egypt nicméně nikdy oficiálně nepotvrdil žádnou doktrínu, ve které by se spoléhal na 

využití chemických zbraní [Shoham, 1998b: 5]. I v průběhu osmdesátých let Egypt 

zdokonaloval a rozšiřoval své znalosti týkající se chemických látek. Došlo k velké 

reorganizaci a modernizaci laboratoře a výzkumného centra v Abu Za´abal, které je 

klíčovým místem pro výzkum v oblasti výroby a zdokonalování chemických látek 

určených k výrobě chemických zbraní, ale i v dalších chemických závodech. Ačkoliv 

modernizace těchto závodů vypadala, že je určena pro civilní účely, z dostupných zdrojů se 

ukázalo, že ve skutečnosti měla modernizace maskovat produkci chemických látek pro 

vojenské využití a zvyšovat schopnost Egypta produkovat účinnější chemické zbraně  

[Shoham, 1998a: 51]. 

 

V roce 1986 byl Egypt obviněn americkou Centrální zpravodajskou službou (Central 

Intelligence Agency; CIA) z toho, že obdržel výcvik a materiál pro výrobu chemických 

zbraní od Sovětského svazu. CIA rovněž tvrdila, že Sovětský svaz dodával do Egypta 

chemické látky a munici mezi lety 1960-1965. Obvinění, že Sovětský svaz dodával 

materiál pro výrobu ofenzivních zbraní do Egypta, nebyla potvrzena, nicméně ze zdrojů je 

známo, že Egypt obdržel značnou pomoc v oblasti obrany od mnoha zemí, včetně 

Sovětského svazu. Za zmínku stojí incident se švýcarskou společností Krebs. Tato 

společnost v roce 1989 dodala do Egypta součásti, které byly nainstalovány v továrně v 

Abu Za´abal, která měla údajně vyrábět jedovatý plyn, přestože je registrována jako 

zařízení pro civilní využití. Egypt odmítl poskytnout jakékoliv záruky, že právě tato 

továrna slouží pouze pro mírové civilní účely. Švýcarská společnost Krebs tedy byla 

obviněna z toho, že napomáhá Egyptu ve vývoji chemických zbraní, i když není jasné, zda 

továrna v Abu Za´abal skutečně sloužila pro vojenské účely či nikoliv. Egypt odmítl 

prokázat, jaké chemické látky se v této továrně vyráběly, ale také tvrdil, že rozhodně 

nevyrábí chemické zbraně. Spekuluje se nad tím, zda společnost Krebs vědomě pomáhala 

Egyptu při výrobě chemických zbraní, nebo o tom pouze nevěděla [Nti.Org, 2015c]. 

 

V letech 1988 a 1989 egyptští představitelé otevřeně prohlašovali, že neprodukují, 

nerozvíjejí ani nemají uskladněné chemické látky pro výrobu chemických zbraní. V roce 
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1989 také egyptský ministr obrany uvedl, že Egypt nevlastní žádné chemické zbraně, ani 

nemá žádný zájem tyto zbraně vyrobit. Zajímavý je však článek generálmajora Esmata A. 

Ezze, který v článku vysvětloval důvody, proč se rozvojové státy snaží získat chemické 

zbraně. Uvedl, že vzhledem neschopnosti Egypta získat jaderné zbraně má Egypt a ostatní 

arabské země právo vyvinout chemické zbraně, jako protiváhu jadernému programu 

Izraele [Shoham, 1998a: 51]. 

 

Kolem roku 1991 Egypt přiznal, že v minulosti vlastnil velké zásoby chemických zbraní, 

ale že v době prohlášení byly jeho zásoby omezené pouze na nezbytné množství pro 

defenzivní účely a pro případné zastrašování nepřítele. Tím tak Egypt nepřímo přiznal, že 

skutečně vlastní chemické zbraně pro vojenské účely [Shoham, 2013]. V současnosti stále 

není jasné, zda Egypt stále vlastní chemické zbraně, či nikoliv. Egypt nemá žádnou 

doktrínu či strategii, ve které by se hlásil k použití chemických zbraní. Egypt sice vždycky 

popíral vlastnictví jakékoliv zbraně hromadného ničení, nicméně jako reakci na izraelský 

jaderný program prohlašuje, že si ponechá otevřené všechny dostupné možnosti pro svou 

vlastní obranu. Od roku 1993 Egypt opakovaně odmítá přistoupit k CWC, a tvrdí, že 

k tomuto režimu bude ochoten přistoupit až poté, co Izrael přistoupí k NPT a dalším 

smlouvám týkajících se odzbrojení. Podle dostupných zdrojů je známo, že Egypt je velice 

kvalitně vyškolen v oblasti obrany proti chemickému útoku, ale i proti útoku biologickému 

a radiologickému. Egypt vlastní kromě poměrně rozvinuté průmyslové základny i své 

doručovací systémy (rakety, bomby, stíhací letouny atd.), které jsou schopné nést 

chemické agenty pro případný chemický útok [Nti.Org, 2015c]. Existuje tedy větší 

množství náznaků o tom, že Egypt skutečně vlastní chemické zbraně, než naopak. Zůstává 

však otázkou, zda jsou určeny pro ofenzivní, či defenzivní účely. 

 

Podle databáze Horowitze a Naranga Egypt usiloval o chemické zbraně ještě dříve než 

před rokem 1954, tedy mezi lety 1945-1962, a zbraně přímo vlastnil od roku 1963. Jejich 

data jsou tedy (až na počátek snahy o zisk zbraní) prakticky shodná s dostupnými daty.  
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3.3 Charakteristika biologického programu 

 

Mezinárodní společenství se domnívá, že Egypt kromě chemických zbraní vlastní i 

ofenzivní biologický vojenský program. V roce 1972 egyptští úředníci vyslovili dvě 

důležitá prohlášení o biologických zbraních, na základě kterých je Egypt považován 

ostatními státy světa za vlastníka biologických kapacit pro ofenzivní účely. Nicméně 

neexistují prakticky žádné důkazy ani zdroje, které by podporovaly či potvrzovaly názor, 

že Egypt skutečně vlastní chemické zbraně. Výchozím bodem pro tato obvinění je únor 

roku 1972, kdy byl tehdejší prezident Anwar Al-Sadat na schůzi Národního kongresu 

arabské socialistické unie (Arab Socialist Union National Congress) tázán, jak by Egypt 

reagoval na hypotetický biologický útok ze strany Izraele. Sadat odpověděl, že pokud 

provede Izrael biologický útok, Egypt odpoví rovněž biologickou válkou. Dále prohlásil, 

že Egypt má prostředky pro biologickou válku uchované v chladicích zařízeních, ale ujistil, 

že pokud Izrael nezačne biologickou válku jako první, Egypt své biologické prostředky 

nevyužije. Není však známo, jaké konkrétní biologické látky Egypt vlastnil, a zda měl 

k dispozici i prostředky pro doručení biologických látek [Nti.Org, 2015b]. Tato prohlášení 

byla ostatními státy chápána jako potvrzení, že Egypt skutečně vlastní biologické zbraně, i 

když Egypt nikdy nepřiznal, jakými biologickými látkami skutečně disponuje. 

 

V dubnu 1972 sice Egypt podepsal BTWC, nicméně tuto smlouvu neratifikoval. Nedlouho 

poté ministr vnitra znovu poukázal na existenci biologického programu v Egyptě. Ministr 

prohlásil, že nepřítel (myšleno Izrael) by neměl zahájit biologický útok proti Egyptu, 

protože Egypt vlastní vhodné a dostatečné prostředky k okamžité odplatě. Obě tato 

prohlášení byla provedena v době, kdy se Egypt snažil obnovit svou armádu po porážce ve 

válce s Izraelem z roku 1970. Je tedy možné, že Egypt žádné biologické zbraně v tu dobu 

nevlastnil, ale snažil se prostřednictvím těchto prohlášení zastrašit Izrael od případné další 

války. Během zbytku sedmdesátých a v průběhu osmdesátých let diskuse o egyptském 

biologickém programu uhasla, protože do popředí se naopak dostalo téma chemického 

programu. V obou případech se jednalo o vojenský program. V roce 1989 se o Egyptu opět 

začalo hovořit jako o vlastníkovi biologických zbraní, a v roce 1993 ruská Zahraniční 

zpravodajská služba vydala zprávu, že Egypt provádí vojenský výzkum v oblasti 

biologických zbraní. Ani jedno z těchto tvrzení však nebylo prokázáno [Nti.Org, 2015b].  
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V polovině devadesátých let vydala americká Agentura pro kontrolu zbrojení a 

odzbrojování (U.S. Arms Control and Disarmament Agency; ACDA) řadu zpráv týkajících 

se dodržování mezinárodních smluv a režimů, zaměřených na kontrolu zbrojení a 

odzbrojování. Podle těchto zpráv USA věřily, že Egypt vyrobil své chemické zbraně do 

roku 1972 a od té doby neexistují žádné důkazy o tom, že by se Egypt svého biologického 

arzenálu zbavil [Shoham, 1998b: 13-14]. USA v tu dobu stále považovaly Egypt za stát 

vlastnící biologický arzenál, i když neměly žádné důkazy o tom, že by Egypt prováděl 

výzkum či jiné aktivity v oblasti biologického programu. Je zajímavé, že americké 

Ministerstvo obrany nebo CIA o Egyptu jako o vlastníku biologických zbraní vůbec 

neuvažovaly. Mnoho dalších západních zemí zastávalo názor (a myslím si, že stále 

zastává), že Egypt rozvíjel nedovolený biologický program jak pro ofenzivní, tak i obranné 

účely. Vzhledem k nedostatku důkazů a nových informací se obviňování Egypta 

z vlastnictví či výroby biologických zbraní stávalo méně časté [Nti.Org, 2015b]. 

  

Je poměrně zajímavé, že přestože Egypt neratifikoval BTWC, pravidelně navštěvuje 

zasedání BTWC v roli pozorovatele a podporuje dosažení cílů stanovených touto konvencí. 

Egypt rovněž tvrdí, že odmítnutí ratifikovat BTWC nemá nic společného s tím, zda vlastní 

biologické zbraně, ale je to pouze politický nátlak na Izrael, aby přistoupil k NPT a 

BTWC. Egypt je sice v současnosti stále uveden na seznamu států vlastnících biologické 

zbraně, žádná obvinění však nebyla potvrzena a my se můžeme pouze domnívat, zda Egypt 

skutečně vlastní biologické zbraně pro ofenzivní nebo defenzivní účely, nebo zda vůbec 

skutečně nějaké biologické zbraně vlastní. Egypt sice disponuje základní 

biotechnologickou infrastrukturou a provádí výzkum v oblasti přenosných nemocí a 

patogenů, to však není důkaz toho, že by usiloval o výrobu biologických zbraní [Nti.Org, 

2015b]. Bohužel vzhledem tomu, že Egypt v historii použil chemické zbraně, je celkem 

pochopitelné, že státy berou současný egyptský výzkum a modernizaci v oblasti 

biologického průmyslu jako potvrzení či dokonce zvyšování biologických schopností 

Egypta.  

 

U biologických zbraní se nedá přesně identifikovat, kdy Egypt započal snahu o zisk 

biologických zbraní, nicméně Horowitz s Narangem uvádějí roky 1945-1971. Data týkající 
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se chemického a biologického programu v Egyptě jsou mnohem dostupnější, než v případě 

Indie, a téměř se shodují s daty, které ve svém výzkumu uvedli Horowitz s Narangem, 

v případě Egypta tedy nebylo nutné vycházet pouze z jejich datasetu.  

 

 

3.4 Vztah mezi zbraněmi v Egyptě 

 

Egypt se v průběhu historie snažil vyrobit či získat vlastní jaderné zbraně, nicméně této 

snahy se poměrně brzy vzdal. Egypt sice neměl dostatečnou finanční a materiální základnu 

pro výrobu jaderných zbraní, chyběla mu rovněž podpora politická. Egyptští státníci nebyli 

nikdy příliš nakloněni jaderným zbraním a nepovažovali je za využitelné ve své národní 

bezpečnostní strategii. Pravděpodobně z toho důvodu se Egypt stal v roce 1981 členem 

NPT. Egypt rovněž od roku 1990 značně usiluje o vytvoření Zóny bez jaderných zbraní a 

dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východu, a snaží se o to, aby všechny země 

tohoto regionu přistoupily k NPT. To se dá považovat za důkaz, že Egypt skutečně 

nevlastní jaderné zbraně, a s největší pravděpodobností ani nezatajuje jaderné technologie 

pro vojenské účely. Z materiálů týkajících se jaderných zbraní v Egyptě je patrné, že 

příčinou snahy získat jaderné zbraně byl Izrael, který v roce 1960 oznámil zahájení stavby 

jaderného reaktoru v Dimoně. Po egyptské porážce v šestidenní válce (1967) Egypt ztratil 

zájem o výrobu jaderné zbraně, a zaměřil se na zdokonalování zbraní chemických a 

pravděpodobně i biologických, které považoval (a stále považuje) za stejně efektivní a 

využitelné, jako zbraně jaderné. V době, kdy se Egypt vzdal své snahy o zisk jaderných 

zbraní, již měl otestovanou efektivitu zbraní chemických, které použil ve válce v Severním 

Jemenu. Je tedy možné usoudit, že Egypt považoval chemické a biologické zbraně za 

dostatečné náhražky za zbraně jaderné.  

 

Jak již bylo řečeno, Egypt v minulosti aktivně použil své chemické zbraně ve válce 

v Severním Jemenu, to potvrzuje, že v historii skutečně vlastnil svůj chemický arzenál. 

Rovněž existují důkazy o tom, že Egypt pravidelně zdokonaloval svůj výzkum v oblasti 

chemického průmyslu a rozšiřoval svůj vojenský arzenál o chemické látky vhodné pro 

výrobu chemických zbraní. V současné době se nedá prokázat, zda Egypt stále vlastní 

chemické zbraně pro vojenské účely, mezinárodní společenství však věří, že tomu tak 
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skutečně je. Jedním důvodem je fakt, že Egypt za vlády prezidenta Sadata prohlašoval, že 

si Egypt ponechává otevřené veškeré možnosti pro případné odražení útoku ze strany 

Izraele, ale i dalšího možného nepřítele. Druhým důvodem je nepřímé potvrzení vlastnictví 

chemických zbraní z roku 1991, kdy Egypt přiznal použití chemických zbraní ve válce 

v Jemenu a potvrdil, že vlastní chemické látky pro defenzivní účely a pro případné 

zastrašování nepřítele. Na rozdíl od chemických zbraní, biologické zbraně nebyly nikdy 

Egyptem použity. I přes to ostatní státy světa věří, že Egypt vlastní i biologické zbraně. 

Vychází to ze dvou prohlášení Egypta z roku 1972, kdy prezident Sadat prohlásil, že jsou 

schopni použít biologické zbraně ve válce, protože mají zásoby uchované ve svých 

skladech. Od té doby sice nedošlo k potvrzení, že by Egypt skutečně vlastnil biologický 

arzenál, ale ani nedošlo k likvidaci těch látek, které Egypt údajně vlastnil ve svých 

skladech.  

 

Hypotéza pro tuto případovou studii, která byla stanovena v úvodu, zní následovně: Egypt 

považuje chemické a biologické zbraně jako náhražku za zbraně jaderné, protože nebyl 

schopen vyvinout vlastní jadernou zbraň a proto si ponechává alespoň chemické a 

biologické zbraně. Na základě aplikování teorie Horowitze a Naranga na dostupnou 

literaturu týkající se hromadných zbraní v Egyptě je podle mého názoru možné tuto 

hypotézu považovat za pravdivou. Autoři tvrdí, že pokud stát není schopen získat vlastní 

jadernou zbraň, usiluje o zisk alespoň chemických a biologických zbraní, které považuje za 

náhražku za zbraně jaderné. Toto tvrzení skutečně platí pro případ Egypta. Jak již bylo 

několikrát řečeno, Egypt se díky kombinaci různých faktorů vzal své snahy na výrobu  

jaderných zbraní. Naopak získal chemické i biologické zbraně, které považuje za stejně 

využitelné a efektivní, jako zbraně jaderné. Můžeme tak usuzovat nejen z toho, že se Egypt 

dobrovolně vzdal vytrvalejší snahy vyrobit jaderné zbraně, ale také z toho, že odmítá 

přistoupit k CWC a BTWC. Egypt sice tvrdí, že toto odmítnutí nemá nic společného s tím, 

zda vlastní či nevlastní chemické a biologické zbraně, a je to pouze politický prostředek 

k přinucení Izraele podepsat NPT. I tak by se odmítnutí podepsat dané dokumenty dalo 

považovat za projev toho, že chemické a biologické zbraně jsou pro Egypt klíčové zbraně 

sloužící k podpoření vlastní bezpečnosti a strategickému balancování v oblasti Blízkého 

východu. 
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Egypt započal svou snahu o výrobu jaderné zbraně v roce 1960 za vlády Gamala Nassera. 

Egyptské rozhodnutí bylo reakcí na Izrael, který v tomto roce potvrdil výstavbu jaderného 

reaktoru v Dimoně. Příčinou vzniku egyptského vojenského programu na výrobu 

jaderných zbraní je tedy Izrael, který budoval vlastní jaderný arzenál. Egypt se díky tomu 

cítil v nebezpečí, a proto se snažil získat vlastní jaderné zbraně. To se mu však díky 

kombinaci několika klíčových faktorů nepodařilo, a Egypt byl nucen snahu o jaderné 

zbraně v roce 1967 opustit. Výroba jaderné zbraně vyžaduje značné množství času, 

obrovské množství finančních a lidských zdrojů, ale zejména politickou podporu. Ta však 

v Egyptě od počátku chyběla. Egyptští prezidenti Nasser a Sadat sice podporovali výrobu 

jaderných zbraní, ale pouze na úrovni rétoriky, protože nikdy nedošlo k vyčlenění rozpočtu 

a financí pro výrobu jaderných zbraní. Pro Egyptské státníky byla výroba jaderných zbraní 

příliš nákladná, a nepovažovali jaderné zbraně za prostředek, ze kterého by plynuly výhody 

pro zajištění národního zájmu. Egypt sice zpočátku usiloval o výrobu zbraní, poměrně brzy 

se této snahy dobrovolně vzdal. Důvodem, proč Egypt přestal usilovat o výrobu jaderných 

zbraní, je sice nedostatečná finanční a materiální základna, nicméně ukázalo se, že Egyptští 

státníci o zisk jaderných zbraní vůbec neměli zájem.  

 

Proto bylo pro Egypt klíčové si zajistit jiné prostředky, které by zvýšily jeho bezpečnost 

zejména vůči neustálé hrozbě ze strany Izraele. Egypt se tak zaměřil na zvýšení zásob 

svých konvenčních zbraní, ale také na zdokonalení a rozšíření svého arzenálu chemických 

zbraní, a má se za to, že i zbraní biologických. Výroba chemických a biologických zbraní 

je totiž mnohem méně náročná a nákladná, a jak se Egypt sám přesvědčil, zejména 

chemické zbraně dovedou posloužit ke stejnému účelu, jako zbraně jaderné. I z dostupných 

zdrojů je možné zjistit, že Egypt od počátku považoval chemické a biologické zbraně za 

stejně efektivní a dostatečně využitelné v boji, jako zbraně jaderné. Tento závěr je možné 

odvodit nejen z prohlášení samotných egyptských státníků, ale také z vlastní zkušenosti, 

kdy Egypt vyzkoušel efektivitu chemických zbraní přímo v boji, konkrétně ve válce 

v Severním Jemenu.  

 

Příčinou rozvoje egyptského chemického a biologického programu je tedy rovněž Izrael. 

Izrael je Egyptem považován za hrozbu nejen pro samotný Egypt, ale pro celou oblast 

Blízkého východu. Izraeli se totiž povedlo vyrobit jak zbraně jaderné, tak i chemické a 
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biologické. Egypt ve všech prohlášeních týkajících se jeho vlastnictví zbraní hromadného 

ničení prohlásil, že si ponechá otevřené veškeré možnosti pro použití jakýchkoliv 

prostředků (konvenčních i nekonvenčních) pro případnou válku s Izraelem a pro možné 

odstrašování nepřítele. Tyto zbraně v současnosti odmítá opustit z důvodu strategického 

balancování v oblasti Blízkého východu, protože tyto zbraně považuje za jediný 

prostředek, kterým se může bránit proti Izraeli, jenž se nehodlá vzdát jaderných zbraní 

(odmítá přistoupit k NPT a dalším neproliferačním smlouvám). 

 

Na základě výše zmíněných zjištění je možné vyvodit, že vzhledem k neschopnosti, ale 

také neochotě vyrobit vlastní jaderné zbraně, považuje Egypt zbraně chemické a biologické 

jako náhražky zbraní jaderných. Tím tedy mohou být egyptské chemické a biologické 

zbraně považovány za „poor man´s atomic bomb“. Chemické a biologické zbraně totiž pro 

Egypt znamenají prostředek k zastrašování nepřítele, a vyvažující prostředek jak proti 

konvenčním, tak i nekonvenčním zbraním Izraele. Pro Egypt tak chemické a biologické 

zbraně slouží stejným způsobem, jako jaderné zbraně v jiných státech, tedy zejména jako 

prostředky pro zajištění vlastní existence a bezpečnosti. Egypt tedy považuje chemické a 

biologické zbraně jako stejně mocné prostředky, jako jsou zbraně jaderné. Egypt si také 

myslí, že vlastnictví chemických a biologických zbraní napomáhá strategickému 

vyvažování v celém regionu Blízkého východu proti hrozbě jaderných zbraní Izraele. Tím 

je tedy potvrzena teorie Horowitze a Naranga, kteří ve svém článku tvrdí, že stát, který 

není schopen získat jaderné zbraně (nezohledňují v článku možnost vzdání se snahy o zisk 

jaderných zbraní), považuje chemické a biologické zbraně za náhražky za zbraně jaderné, a 

používá je pro stejné účely, jako by používal zbraně jaderné. Egypt se prokázal jako jasný 

příklad této teorie. 
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4 Posouzení teorie Horowitze a Naranga 

 

V úvodu práce jsem si stanovila za cíl posoudit, zda jsou faktory vedoucí k proliferaci 

chemických a biologických zbraní stejné či podobné těm faktorům, které vedou 

k proliferaci zbraní jaderných. Horowitz s Narangem ve svém článku tvrdí, že je velice 

obtížné odpovědět na tuto otázku díky nedostatku relevantní literatury. Autoři tvrdí, že 

proliferace jaderných, chemických a biologických zbraní je spolu spojena, a že stejné 

bezpečnostní a ekonomické faktory, které vedou k proliferaci jaderných zbraní, vedou i 

k proliferaci zbraní chemických a biologických. Hlouběji tuto problematiku nicméně 

nerozvádějí, ani nezkoumají na konkrétních případech. Na případu Egypta je možné 

snadno prokázat, že faktory vedoucí k proliferaci jaderných zbraní jsou stejné, jako faktory 

vedoucí k proliferaci zbraní chemických a biologických. Egyptu se nepodařilo získat 

jaderné zbraně, ale chemické a biologické zbraně mu slouží ke stejným účelům, jako by 

mu sloužily zbraně jaderné (konkrétně k zajištění vlastní bezpečnosti, strategickému 

vyvažování v oblasti Blízkého východu). Horowitz a Narang sice ve své teorii píší, že 

příčiny proliferace jsou u všech tří druhů zbraní hromadného ničení stejné, nebo velice 

podobné, tuto myšlenku však dále nerozvíjejí a rovněž nedokládají žádný konkrétní případ, 

který by jejich teorii potvrzoval. Je samozřejmé, že jedna země nemůže dostatečně potvrdit 

obecnou platnost této myšlenky, nicméně je to dobrý základní kámen pro další výzkum. 

Autoři by se tedy mohli v dalším výzkumu zaměřit na kvantitativní prozkoumání platnosti 

hypotézy, zda je skutečně proliferace jaderných, chemických a biologických zbraní 

poháněna stejnými příčinami. Na základě své případové studie jsem schopna potvrdit, že 

v případě Egypta je tato hypotéza skutečně platná. 
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Závěr 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na testování teorie Michaela Horowitze a Neila 

Naranga, týkající se posouzení vztahu mezi jadernými, chemickými a biologickými 

zbraněmi, a následné zhodnocení obecné platnosti této teorie aplikováním na dva konkrétní 

případy, a to Indii a Egypt. Účelem práce bylo zjistit, zda Indie a Egypt chápou zbraně 

hromadného ničení jako vzájemné doplňky, či náhražky. Hlavním cílem práce bylo 

prozkoumat, jak ovlivňuje snaha o získání nebo vlastnictví jednoho typu zbraní 

hromadného ničení snahu o získání dalšího typu zbraní, tedy konkrétně, zda vlastnictví 

jaderné zbraně zvyšuje či snižuje riziko, že stát bude usilovat o chemické a/nebo 

biologické zbraně a naopak. Druhým cílem bylo posoudit, zda faktory, které vedou 

k proliferaci chemických a biologických zbraní jsou stejné, nebo podobné těm faktorům, 

které vedou k proliferaci zbraní jaderných. Práce je založena na komparativní případové 

studii vycházející z kvalitativních metod. Vzhledem k nedostatku klíčových zdrojů, 

týkajících se zejména případu Indie, jsem vycházela z dat, která ve svém apendixu sestavili 

Horowitz s Narangem. Práce je omezena tím, že jsem byla nucena spoléhat na data od 

těchto autorů, jejichž pravdivost jsem nebyla schopna na základě jiných zdrojů přesně 

potvrdit. 

 

Autoři Michael Horowitz a Neil Narang ve svém článku Poor Man´s Atomic Bomb? 

Exploring the Relationship between „Weapons of Mass Destruction“ rozvíjejí vztah mezi 

jednotlivými zbraněmi hromadného ničení, a na základě kvantitativního výzkumu 

přicházejí se dvěma závěry. Za prvé tvrdí, že státy, které usilují o jeden typ zbraní 

hromadného ničení, usilují o všechny typy zbraní hromadného ničení zároveň, a v tuto 

dobu považují zbraně hromadného ničení za vzájemné doplňky. Za druhé tvrdí, že státy, 

které získají jaderné zbraně, jsou nadále mnohem méně ochotny usilovat o další vývoj 

chemických a biologických zbraní, a v některých případech jsou ochotny se chemických a 

biologických zbraní vzdát úplně. V této fázi státy naopak považují jaderné zbraně za 

náhražky zbraní chemických a biologických. Autoři však ve své teorii zohlednili i situaci, 

kdy stát není schopen získat vlastní jaderné zbraně, a považuje zbraně chemické a 

biologické za náhražku jaderného arzenálu. Ve své práci jsem se pokusila otestovat 

platnost těchto závěrů vyplývajících z teorie výše zmíněných autorů. 
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V úvodu práce jsem si stanovila dvě hypotézy, jejichž platnost jsem zkoumala 

analyzováním teorie Horowitze a Naranga. 1. Indie považuje chemické a biologické zbraně 

jako doplněk zbraním jaderným. 2. Egypt považuje zbraně jako náhražku, protože nebyl 

schopen vyvinout vlastní jadernou zbraň a proto si ponechává alespoň chemické a 

biologické zbraně. V případě Indie jsem zjistila, že stanovená hypotéza je platná pouze 

částečně. Z dostupné literatury je možné vyvodit závěr, že Indie v době, kdy usilovala o 

zisk jaderných zbraní, usilovala zároveň i o zisk zbraní chemických (a s největší 

pravděpodobností i zbraní biologických), a tím považovala zbraně hromadného ničení za 

vzájemné doplňky. Na základě prozkoumání teorie Horowitze a Naranga by se však dalo 

rovněž tvrdit, že v současnosti považuje Indie jaderné zbraně jako náhražku za zbraně 

chemické a biologické, protože podepsala CWC i BTWC, a na základě pravidel CWC se 

zbavila veškerých svých chemických zbraní. Na případu Indie je možné potvrdit teorii 

Horowitze a Naranga, která tvrdí, že v době, kdy stát usiluje o jeden druh zbraní 

hromadného ničení, usiluje současně i o další druhy zbraní hromadného ničení. Tato země 

rovněž potvrzuje teorii, která říká, že když stát získá jaderné zbraně, stává se méně ochotný 

dále usilovat o chemické a biologické zbraně, a v některých případech je ochotný se 

chemických a biologických zbraní vzdát úplně. Indie tedy potvrzuje obě hlavní teorie 

Horowitze a Naranga. Na Indii je možné demonstrovat, že vztah mezi jednotlivými 

zbraněmi hromadného ničení se může v průběhu času měnit a vyvíjet podle toho, které 

konkrétní zbraně daný stát vlastní. Tuto skutečnost Horowitz s Narangem ve své práci 

nezohledňují či konkrétně nezmiňují, z jejich teorií se však tento časový vývoj dá odvodit. 

Otevírá se tedy prostor pro další výzkum, který by se týkal prozkoumání časového vývoje 

vztahu mezi zbraněmi hromadného ničení. 

 

V případě Egypta jsem byla schopna potvrdit platnost stanovené hypotézy, která tvrdí, že 

Egypt považuje chemické a biologické zbraně za náhražku zbraní jaderných. Egypt je 

země, která se dobrovolně vzdala snahy o zisk jaderných zbraní, ale pro zajištění své 

vlastní bezpečnosti a za účelem strategického balancování v oblasti Blízkého východu a 

zejména vůči Izraeli si Egypt ponechává alespoň chemické a biologické zbraně, kterých se 

za žádnou cenu nehodlá vzdát (minimálně do té doby, než Izrael přistoupí k NPT a dalším 

odzbrojovacím smlouvám). Jedna z klíčových teorií Horowitze a Naranga tvrdí, že stát, 
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který není schopen získat jaderné zbraně, považuje zbraně chemické a biologické za 

náhražky zbraní jaderných a tím tak považuje chemické a biologické zbraně za „poor 

man´s atomic bomb“. Pro Egypt jsou chemické a biologické zbraně prostředkem 

k zastrašování nepřítele, a vyvažující nástroj jak proti konvenčním, tak i nekonvenčním 

zbraním Izraele (ale i dalších potenciálních nepřátel). Egyptu tak chemické a biologické 

zbraně slouží stejným způsobem, jako jaderné zbraně pro jiné státy. To prokazuje, že 

Egypt skutečně považuje chemické a biologické zbraně za náhražku zbraní jaderných.  

 

Na základě prozkoumání mnou zvolených případů jsem schopna odpovědět na otázku: Jak 

ovlivňuje snaha o získání nebo vlastnictví jednoho typu zbraní hromadného ničení snahu o 

získání dalšího typu zbraní, tedy konkrétně, zvyšuje či snižuje vlastnictví jaderné zbraně 

riziko, že stát bude usilovat o chemické a/nebo biologické zbraně a naopak? Na základě 

důkladného prozkoumání teorie Horowitze a Naranga a mých dvou případů jsem schopna 

vyvodit závěr, že vlastnictví jaderné zbraně skutečně snižuje riziko, že stát bude usilovat o 

chemické a/nebo biologické zbraně, a to prakticky na nulu. Na základě případu Indie je 

možné potvrdit, že některé státy mohou být po získání jaderných zbraní skutečně ochotné 

vzdát se svého chemického a biologického arzenálu. Naopak se nedá potvrdit, že 

vlastnictví chemických a/nebo biologických zbraní snižuje riziko, že stát bude usilovat o 

jaderné zbraně, je tomu spíše naopak. Je možné pouze říci, že v době, kdy stát usiluje o 

jednu ze zbraní hromadného ničení, usiluje o všechny tři druhy zároveň, nicméně chemické 

a biologické zbraně nejsou považovány za náhražky za zbraně jaderné. Je tomu tak pouze 

v případě, kdy stát není schopen získat vlastní jaderné zbraně. 

 

Na otázku, zda je proliferace chemických a biologických zbraní poháněna stejnými, nebo 

alespoň podobnými faktory, jako proliferace zbraní jaderných, je podle Horowitze a 

Naranga velmi těžké odpovědět vzhledem k nedostatku relevantní literatury. Horowitz 

s Narangem na základě svého výzkumu tvrdí, že proliferace jaderných, chemických a 

biologických zbraní je spolu spojena, a tím usuzují, že stejné bezpečnostní a ekonomické 

faktory vedoucí k proliferaci jaderných zbraní, vedou i k proliferaci zbraní chemických a 

biologických. Autoři usuzují, že již všeobecně uznávaný termín „zbraně hromadného 

ničení“, na základě kterého státy staví jaderné, chemické a biologické zbraně do stejné 

kategorie, naznačuje, že proliferace jednotlivých zbraní je poháněna stejnými či 
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podobnými faktory. Horowitz s Narangem dále tvrdí, že v době, kdy stát usiluje o jaderné 

zbraně, usiluje o zisk všech druhů zbraní hromadného ničení najednou. Z toho je možné 

vyvodit závěr, že pokud stát usiluje o jaderné zbraně za účelem zajištění vlastní 

bezpečnosti, a v tu samou dobu usiluje rovněž o chemické a/nebo biologické zbraně, bude 

proliferace těchto zbraní poháněna stejnými faktory, jako proliferace zbraní jaderných. 

Stejně tak pokud stát není schopen získat jaderné zbraně, bude usilovat o zisk alespoň 

zbraní chemických a/nebo biologických, přičemž snaha o tyto zbraně bude poháněna 

stejnými bezpečnostními a ekonomickými faktory, jako snaha o zbraně jaderné. Na 

případu Egypta je možné snadno prokázat, že faktory, které vedou k proliferaci jaderných 

zbraní, jsou skutečně stejné, jako faktory vedoucí k proliferaci zbraní chemických a 

biologických. Egypt nezískal vlastní jaderné zbraně, ale podařilo se mu alespoň vyrobit 

zbraně chemické a biologické, které mu slouží ke stejným účelům, jako by mu sloužily 

zbraně jaderné. Je tedy možné tvrdit, že faktory, které vedou k proliferaci jaderných zbraní, 

jsou stejné jako faktory vedoucí k proliferaci zbraní chemických a biologických. I když se 

v případě Egypta prokázalo, že tomu tak je, nemusí to platit i v případě jiných zemí. To je 

však záležitost možného budoucího kvantitativního výzkumu. 

 

Na závěr práce usuzuji, že na základě analýzy mých dvou případových studií jsem schopna 

potvrdit všechny klíčové hypotézy Horowitze a Naranga. Jedna hypotéza tvrdí, že jaderné, 

chemické a biologické zbraně slouží jako doplňky ve fázi, kdy stát o tyto zbraně teprve 

usiluje, protože usiluje o všechny tři druhy zbraní současně. Druhá hypotéza konstatuje, že 

poté, co stát získá jaderné zbraně, stává se méně ochotný k dalšímu usilování o chemické a 

biologické zbraně, a jaderné zbraně tak považuje za náhražky zbraní chemických a 

biologických. Třetí hypotéza říká, že chemické a biologické zbraně jsou považovány za 

náhražky zbraní jaderných pouze v případě, kdy stát není schopen získat jaderné zbraně. 

Z předchozích zjištění je možné potvrdit, že kvantitativní výzkum Michaela Horowitze a 

Neila Naranga se dá velmi dobře aplikovat na konkrétní státy či politicky relevantní 

případy, a že jejich teorie je skutečně platná a obecně využitelná při zkoumání vztahu mezi 

jednotlivými zbraněmi hromadného ničení v konkrétních zemích. Do budoucna se tedy 

otevírá značný prostor pro využití této teorie, na základě které by mohl být proveden 

výzkum vztahu mezi jednotlivými zbraněmi u všech zemí světa vlastnících jaderné, 

chemické či biologické zbraně. Jak již bylo řečeno, dal by se provést i rozsáhlejší výzkum 
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zaměřující se na hlubší prozkoumání faktorů vedoucích k proliferaci chemických a 

biologických zbraní. Zmíněná tematika by se v dalším výzkumu dala mnohem kvalitněji a 

obsáhleji rozvést a podložit konkrétními případy. 

 

 

Summary 

 

This master´s thesis focuses on testing the Michael Horowitz and Neil Narang´s theory 

regarding the assessment of the relationship among nuclear, chemical and biological 

weapons and the subsequent evaluation of the general validity of this theory by applying 

the theory to two specific cases, namely India and Egypt. The purpose of this work was to 

find out whether India and Egypt perceive weapons of mass destruction as complements or 

substitutes. The main aim of this work was to investigate how the attempt to acquire or the 

possession of one type of weapons of mass destruction influences the attempt to obtain the 

other type of weapons, namely whether the possession of a nuclear weapon increases or 

reduces the risk that such state will also seek to possess chemical and/or biological 

weapons and vice versa. I also wanted to assess whether the factors driving the 

proliferation of chemical and biological weapons are the same or similar to those, leading 

to the proliferation of nuclear weapons. This thesis is based on a comparative case study 

using qualitative methods. Due to the lack of key resources (especially in the case of India) 

I used the data Horowitz and Narang had compiled in their appendix. The thesis is limited 

as I was forced to rely on the data compiled by these authors and I was not able to 

accurately confirm their relevance from other sources.  

 

In the article Poor Man´s Atomic Bomb? Exploring the Relationship between „Weapons of 

Mass Destruction“ the authors Michael Horowitz and Neil Narang developed the 

relationship between the various weapons of mass destruction and they came up with two 

main conclusions on the basis of quantitative research. Firstly, the authors state that 

countries that pursue one type of weapons of mass destruction simultaneously pursue all 

types of weapons of mass destruction at the same time, and countries consider weapons of 

mass destruction as complements at this time. Secondly, the authors claim that countries 

possessing nuclear weapons are much less willing to seek further development of chemical 
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and biological weapons, and in some cases such states are willing to give up their chemical 

and biological weapons altogether. At this stage, states regard nuclear weapons as 

substitutes for chemical and biological weapons. Moreover, the authors also took into 

account the situation when the state is unable to acquire their own nuclear weapons and 

consider chemical and biological weapons as substitutes for nuclear arsenal. In my work I 

tested the validity of these conclusions resulting from the theory of the above-mentioned 

authors. 

 

At the beginning of my thesis, I set two hypotheses and I examined their validity by 

analysing the theory of Horowitz and Narang. 1. India considers chemical and biological 

weapons as complements to nuclear weapons. 2. Egypt considers weapons as substitutes 

because Egypt has not been able to develop their own nuclear weapons and therefore 

retains at least chemical and biological weapons. In case of India, I found that the 

established hypothesis is valid only partially. From the available literature it is possible to 

make a conclusion that India, at the time of its pursuit of nuclear weapons, was also 

pursuing chemical weapons (and most probably also biological weapons), hence India 

considered weapons of mass destruction as complements. On the basis of the theory of 

Horowitz and Narang, however, it could also be argued that India currently considers 

nuclear weapons as substitutes for chemical and biological weapons because it signed the 

CWC and the BTWC. Furthermore, on the basis of the CWC rules, India got rid of all its 

chemical weapons. In case of India, it is possible to confirm the theory of Horowitz and 

Narang, which claims that at the time when a state pursues one kind of weapons of mass 

destruction, the state also pursues other types of weapons of mass destruction. This country 

also reaffirms the theory claiming that when the state possesses nuclear weapons, it 

becomes less willing to pursue chemical and biological weapons, and in some cases the 

state is willing to give up chemical and biological weapons altogether. India therefore 

confirms the two main theories of Horowitz and Narang. In India it is possible to 

demonstrate that the relationship between individual weapons of mass destruction can 

change over time and develop bases on what particular weapon the state already possess. 

Horowitz and Narang do not take into account or specifically mention this fact in their 

work, however such development in time can be inferred. This opens up space for further 
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research concerning the development of the relationship between weapons of mass 

destruction. 

 

In the case of Egypt I was able to confirm the validity of the established hypothesis, that 

Egypt regards chemical and biological weapons as substitutes for nuclear weapons. Egypt 

is a country that till now has not been able to obtain nuclear weapons, but in order to 

secure their own security and for the purpose of strategic balancing in the Middle East, 

particularly with regard to Israel, Egypt retains at least chemical and biological weapons 

and is not willing to give up (at least until Israel accedes to the NPT and other disarmament 

treaties). One of the key theories of Horowitz and Narang claims that a state that is unable 

to acquire nuclear weapons considers chemical and biological weapons as a substitute for 

nuclear weapons and thus considers chemical and biological weapons to be a “poor man´s 

atomic bomb”. For Egypt, chemical and biological weapons are means of deterrence of the 

enemy and a balancing instrument against both conventional and unconventional weapons 

of Israel (but also of other potential enemies). Egypt´s chemical and biological weapons 

serve the same way as nuclear weapons for other states. This fact shows that Egypt really 

regards chemical and biological weapons as a substitute for nuclear weapons.  

 

Upon examining my chosen cases, I am able to answer the question: How does the pursuit 

or the ownership of one type of weapons of mass destruction affect the efforts to pursue 

another type of weapons? To be more specific, does the ownership of nuclear weapon 

increase or reduce the risk that the state will pursue chemical and/or biological weapons 

and vice versa? Based on a thorough examination of the theory of Horowitz and Narang 

and my cases, I am able to conclude that the ownership of nuclear weapons actually 

reduces the risk that the state will pursue chemical and/or biological weapons practically to 

zero. Based on the case of India, it is possible to confirm that some states may indeed by 

willing to surrender their chemical and biological arsenal after obtaining the nuclear 

weapons. In contrast, it can not be confirmed that the ownership of chemical and/or 

biological weapons reduces the risk that the state will pursue nuclear weapons, but rather 

vice versa. It is only possible to say that at the time a state is pursuing one of the weapons 

of mass destruction, it is pursuing all three at the same time. However, chemical and 
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biological weapons are not considered as substitutes for nuclear weapons. It is only so 

when a state is unable to acquire their own nuclear weapons. 

 

According to Horowitz and Narang it is very difficult to answer the question whether the 

proliferation of chemical and biological weapons is driven by the same or at least similar 

factors as the proliferation of nuclear weapons due to the lack of relevant literature. On the 

basis of their research, Horowitz and Narang argue that the proliferation of nuclear, 

chemical and biological weapons is linked together, and they thus conclude that the same 

security and economic factors leading to the proliferation of nuclear weapons lead also to 

the proliferation of chemical and biological weapons. The authors conclude that the widely 

recognized term “weapons of mass destruction”, under which countries put nuclear, 

chemical and biological weapons into the same category, already indicates that the 

proliferation of individual weapons is driven by the same or similar factors. Horowitz and 

Narang further claim that at the time a state is pursuing nuclear weapons, it want to have 

all the kinds of weapons of mass destruction at once. We can conclude that if the state 

pursues nuclear weapons to ensure its own security, and pursues chemical and/or 

biological weapons at the same time, the proliferation of these weapons will be driven by 

the same factors as a proliferation of nuclear weapons. Likewise, if the state is unable to 

acquire nuclear weapons, it will pursue at least chemical and/or biological weapons, and 

the effort for the latter will be driven by the same security and economic factors as in the 

case of nuclear weapons. In the case of Egypt, is it easy to prove that the factors that drive 

the proliferation of nuclear weapons are really the same as the factors driving the 

proliferation of chemical and biological weapons. Egypt has not acquired its own nuclear 

weapons, but managed to develop at least chemical and biological weapons that serve 

Egypt the same purposes as nuclear weapons. Therefore, it can be argued that the factors 

driving the proliferation of nuclear weapons are the same as the factors driving the 

proliferation of chemical and biological weapons. While it was proven to be the case for 

Egypt it has no further implication for other countries as well. Future quantitative research 

is possible in this matter. 

 

In conclusion, I argue that on the basis of the analysis of my two case studies I am able to 

confirm all the key hypotheses of Horowitz and Narang. One hypothesis argues that 
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nuclear, chemical and biological weapons serve as complements at the pursuit stage, 

because a state pursues all three types of weapons at the same time. The second hypothesis 

states that once the nuclear weapons are acquired, the state becomes less willing to further 

pursue chemical and biological weapons, and thus considers nuclear weapons as substitutes 

for chemical and biological weapons. The third hypothesis states that chemical and 

biological weapons are considered as substitutes for nuclear weapons only if the state is 

unable to acquire nuclear weapons. Based on previous findings, is it possible to confirm 

that quantitative research by Michael Horowitz and Neil Narang can be widely applied to 

specific states or politically relevant cases, and that their theory is genuinely valid and 

generally applicable to exploring the relationship between individual weapons of mass 

destruction in specific cases. Therefore, a great deal of space is being opern for the future 

use of this theory. That could lead to a research of the relationship between different 

weapons (nuclear, chemical or biological) in all countries of the world. As was said, more 

extensive research could also be carried out exploring further the factors driving the 

proliferation of chemical and biological weapons. The above-mentioned topic could be 

much better and more broadly elaborated and substantiated by concrete cases in a future 

research. 
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Teze Diplomové práce  

 

Chemické a biologické zbraně jako doplněk nebo náhražka jaderného arzenálu: 

Analýza případů Indie a Egypta 

 

A. Úvodní část 

 

Vymezení tématu 

 

Zbraně hromadného ničení jsou považovány za jednu z největších bezpečnostních hrozeb 

ve 21. století. Je to zejména z toho důvodu, že v současnosti je vysoká pravděpodobnost, 

že zbraně hromadného ničení mohou získat mezinárodní teroristické skupiny. Proto se 

aktuální debata spojená se zbraněmi hromadného ničení týká zejména kontroly zbrojení a 

odzbrojení států, a vytvoření mezinárodního prostředí bez těchto zbraní. Podle definice 

OSN mezi zbraně hromadného ničení patří atomové zbraně, radioaktivní zbraně, smrtící 

chemické a biologické zbraně a další podobné zbraně vyrobené v budoucnosti, které se 

svými vlastnostmi a destrukční sílou budou rovnat výše uvedeným zbraním. Obecnější 

teorie řadí mezi zbraně hromadného ničení zbraně jaderné, biologické, chemické a 

radiologické. Debaty týkající se charakteristiky jednotlivých zbraní jsou velmi časté jak 

v politickém, tak v akademickém prostředí, naopak téměř chybí debaty o tom, jaký je 

přesný vzájemný vztah mezi zbraněmi navzájem. Proto tedy neexistuje žádná obecně 

platná definice, která by charakterizovala vzájemný vztah mezi jednotlivými zbraněmi.  

 

V této práci se tak budu zabývat prozkoumáním vzájemného vztahu mezi jednotlivými 

zbraněmi hromadného ničení, konkrétně mezi jadernými, chemickými a biologickými 

zbraněmi. Zajímá mě, zda státy upřednostňují vlastnictví jedné konkrétní zbraně nad 

ostatními, nebo zda se snaží usilovat o všechny typy zbraní současně. Dále mě zajímá, zda 

se jednotlivé zbraně hromadného ničení mezi sebou spíše doplňují, tedy zda určitý stát 

prosazuje vlastnictví všech zbraní najednou sloužící pro rozdílné účely, nebo zda jsou 

zbraně státy považovány jako náhražky, tedy zda stát upřednostňuje jednu konkrétní zbraň 

a neusiluje o další typy zbraní. Práce bude vycházet z teorie Michaela Horowitze a Neila 

Naranga charakterizované v článku Poor Man´s Atomic Bomb? Exploring the Relationship 
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between „Weapons of Mass Destruction“. Jejich teorie tvrdí, že pokud určitý stát usiluje o 

získání jaderné zbraně, snaží se zároveň získat i chemické a biologické zbraně. Na druhou 

stranu pokud stát vlastní jadernou zbraň, je již méně ochotný začít usilovat o získání 

chemických či biologických zbraní [Horowitz a Narang, 2013]. 

 

Hlavním cílem práce bude prozkoumání vzájemného vztahu mezi jednotlivými zbraněmi, a 

to konkrétně v případě Indie a Egypta. Zaměřím na objasnění předpokladu, zda oba státy 

považují jednotlivé zbraně hromadného ničení jako vzájemné doplňky, či jako náhražky, a 

jak se od sebe oba případy odlišují. Indii jsem vybrala proto, že vlastní jadernou zbraň a 

odmítla podepsat Nuclear Non-Proliferation Treaty. Naopak podepsala Biological and 

Toxin Weapons Convention a Chemical Weapons Convention, které omezují vlastnictví 

chemického a biologického arzenálu. Na rozdíl od Indie je Egypt země, která nebyla 

schopná vyrobit vlastní jadernou zbraň, ale udržuje si chemický a biologický arzenál. 

Dalším cílem práce bude verifikace či falzifikace mých hypotéz, které zní: 1. Indie 

považuje zbraně hromadného ničení jako doplňky. Indie sice v současné době aktivně 

vlastní pouze jadernou zbraň a ochotně podepsala konvence týkající se zákazu používání 

chemických a biologických zbraní, v minulosti však vlastnila všechny tři druhy zbraní. 2. 

Egypt považuje zbraně jako náhražku, protože nebyl schopen vyvinout vlastní jadernou 

zbraň a proto si ponechává alespoň chemické a biologické zbraně.  

 

V teoretické části práce se zaměřím na důkladnou charakteristiku teorie Horowitze a 

Naranga, která je klíčovou teorií pro celou práci. Tuto hlavní teorii doplním dalšími 

poznatky od obou autorů a objasním klíčové pojmy spojené se zbraněmi hromadného 

ničení. V následné empirické části se zaměřím na podrobnou analýzu případů Indie a 

Egypta. U každého případu charakterizuji příčiny proliferace jednotlivých zbraní 

hromadného ničení a následně se s pomocí teorie Horowitze a Naranga pokusím posoudit, 

zda státy považují zbraně hromadného ničení za vzájemné doplňky či náhražky. 

V závěrečné fázi verifikuji či falzifikuji své hypotézy a odpovím na výzkumné otázky. 
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Výzkumné otázky 

 

[1] Jak ovlivňuje snaha o získání nebo vlastnictví jednoho typu zbraní hromadného ničení 

snahu o získání dalšího typu zbraní? Zvyšuje či snižuje vlastnictví jaderné zbraně 

pravděpodobnost, že stát bude usilovat o chemické nebo biologické zbraně a naopak?  

[2] Jsou faktory, které vedou k proliferaci chemických a biologických zbraní, podobné těm 

faktorům, které vedou k proliferaci jaderných zbraní? 

 

Přehled literatury 

 

Vzhledem k neustálé relevanci tématu zbraní hromadného ničení v současné mezinárodní 

politice je literatury týkající se tohoto tématu velmi rozsáhlé množství. Zbraně hromadného 

ničení jsou v centru zájmu zejména z toho důvodu, že jsou považovány za obrovskou 

hrozbu pro globální stabilitu a bezpečnost, zejména v současné době nárůstu globálního 

terorismu. Podstatným problémem však je skutečnost, že jaderné zbraně jsou mnohem více 

zkoumány a popisovány, než zbraně chemické a biologické. Velké množství autorů se také 

zaměřuje na sestavení databází států vlastnících zbraně hromadného ničení, bez vytvoření 

dalších vztahů mezi těmito zbraněmi. Většina literatury se týká zejména charakteristiky 

jaderných zbraní (zkoumání příčin a následků jaderné proliferace), dále jednotlivých 

programů zbraní hromadného ničení v konkrétních zemích a také současných snah 

mezinárodního společenství o kontrolu zbrojení a odzbrojení států. Mezi nejvýznamnější 

autory zabývající se jadernými zbraněmi patří například Thomas C. Schelling, Scott Sagan, 

Kenneth Waltz, Erik Gartzke nebo Robert Jervis. Literatura týkající se kontroly zbrojení a 

odzbrojení států zahrnuje primární zdroje - mezinárodní smlouvy a pakty uzavřené mezi 

státy (často pod záštitou mezinárodních organizací), a také sekundární literaturu, tedy 

články sepsané akademiky reagující na fungování těchto mezinárodních smluv.  Literatury 

zaměřující se na vztah mezi jednotlivými zbraněmi již tak velké množství není. Většina 

informací a článků týkajících se zbraní hromadného ničení je dostupná na portálech 

jednotlivých institutů zaměřujících se na bezpečnostní studia a mezinárodní vztahy 

(například Stockholm International Peace Research Institute nebo Peace Research Institute 

Oslo), a také na internetových databázích jednotlivých renomovaných univerzit. Zdroje 
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v knižní podobě jsem čerpala z databáze libgen.org, kde je obrovské množství volně 

dostupných knih. 

 

Velmi významným autorem publikující články v této oblasti, který popsal teorii vztahu 

mezi zbraněmi hromadného ničení, je Michael C. Horowitz ve spolupráci s Neilem 

Narangem. Primárním článkem teoretické části práce tedy bude jejich práce Poor Man´s 

Atomic Bomb? Exploring the Relationship between „Weapons of Mass Destruction“. 

Autoři v tomto článku stanovují tři základní argumenty při určení vztahu mezi jadernými, 

chemickými a biologickými zbraněmi. Zaprvé tvrdí, že proliferace chemických a 

biologických zbraní je poháněna podobnými bezpečnostními a ekonomickými faktory, 

stejně tak jako v případě proliferace jaderných zbraní. Zadruhé autoři věří, že jaderné, 

chemické a biologické zbraně slouží jako doplňky, tím tedy mají na mysli, že pokud určitý 

stát začne usilovat o jeden typ zbraní hromadného ničení, v tu stejnou dobu začne usilovat i 

o další dva typy zároveň. Zatřetí, autoři považují zbraně hromadného ničení za náhražky 

v případě, kdy daný stát získá jaderné zbraně, protože v tento okamžik stát ztrácí zájem o 

vývoj chemických a biologických zbraní [Horowitz a Narang, 2013]. 

 

Dalším důležitým zdrojem pro teoretickou část bude článek od stejného autora s názvem 

Does Proliferation Matter? Assessing the Empirical Impact of Biological, Chemical, and 

Nuclear Weapons on International Security. V tomto článku Horowitz rozebírá zejména 

otázku, zda vlastnictví zbraní hromadného ničení či snaha o jejich získání zvyšuje státní 

moc a zda mají zbraně hromadného ničení vliv na vznik a eskalaci mezinárodních sporů a 

ozbrojených konfliktů. Autor dále analyzuje, jak chemické a biologické zbraně ovlivňují 

mezinárodní konflikty ve srovnání se zbraněmi jadernými. V článku dochází k závěru, že 

jednotlivé zbraně hromadného ničení mají odlišný vliv na vznik a eskalaci mezinárodního 

konfliktu. Tento článek mi pomůže posoudit, zda jsou jednotlivé zbraně pro určitý stát 

stejně efektivní, co se týká otázky eskalace konfliktu, a zda je proliferace chemických a 

biologických zbraní stejně důležitá a užitečná jako proliferace zbraní jaderných [Horowitz, 

2014]. Neil Narang je také autorem zabývajícím se vztahem mezi jednotlivými zbraněmi a 

téma rozebírá ve článku Poor Man´s Atomic Bomb? Chemical and Biological Weapons 

Proliferation in an Era of Deep Nuclear Reductions, kterým původní teorii doplním. 

Narang se v článku zabývá tím, jaký je vztah mezi jednotlivými zbraněmi hromadného 
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ničení, a zda je poptávka po jaderných zbraních řízena stejnými faktory jako poptávka po 

chemických a biologických zbraních. Vztah mezi jednotlivými zbraněmi posuzuje podle 

toho, jaký má vliv rozsáhlá redukce jaderných zbraní na proliferaci chemických a 

biologických zbraní. Autor uvádí, že důsledky jaderných redukcí na proliferaci 

chemických a biologických zbraní jsou spekulativní, nicméně uvádí několik příkladů, na 

kterých ukazuje, že vztah mezi zbraněmi hromadného ničení skutečně existuje 

[Posse.gatech.edu, 2016]. Teorii Horowitze a Naranga jsem si vybrala záměrně, protože 

z dostupných zdrojů ji považuji za nejkvalitnější a nejlépe aplikovatelnou. Podle mého 

názoru žádný jiný autor nepopsal vztah mezi zbraněmi hromadného ničení tak důkladně a 

srozumitelně, jako právě Horowitz s Narangem v prvně zmíněném článku. Teorie a s ní 

spojený výzkum autorů přinesl nový pohled na problematiku vztahu mezi zbraněmi 

hromadného ničení a stal se zdrojem informací pro další akademiky. Ve své práci také 

budu čerpat informace z velmi kvalitní knihy od autorů Cirinciona, Wolfsthala a 

Rajkumara s názvem Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats 

[Cirincione, Wolfsthal a Rajkumar, 2005]. Tato kniha obsahuje velmi důkladnou a 

hodnotnou charakteristiku jednotlivých zbraní hromadného ničení, což využiji v teoretické 

části práce pro vytvoření základního pojmového aparátu práce. Kniha obsahuje také 

analýzu samotných programů zbraní hromadného ničení ve vybraných zemích, a i když 

byla napsána v roce 2005, použiji ji jako velice přínosný zdroj informací i v empirické 

části práce. 

 

V empirické části práce budu vycházet zejména z článků publikovaných v mezinárodních 

odborných časopisech týkajících se mezinárodní bezpečnosti či mezinárodních vztahů. 

Budu využívat převážně případové studie Indie a Egypta zaměřující se na analýzu 

jednotlivých programů zbraní hromadného ničení v daném státě. V menší míře budu také 

vycházet z oficiálních webových stránek mezinárodních institutů jako například Stockholm 

International Peace Research Institute, Peace Research Institute Oslo nebo Nuclear Threat 

Initiative, které se také zabývají problematikou zbraní hromadného ničení. Svou prací se 

pokusím přispět do literatury vytvořením případových studií Indie a Egypta, zaměřených 

na objasnění vztahu mezi jednotlivými zbraněmi hromadného ničení v obou konkrétních 

případech. 
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Předpokládaná metoda zpracování tématu 

 

V teoretické části této práce se zaměřím na důkladnou analýzu teorie od Michaela 

Horowitze a Neila Naranga, se kterou následně budu pracovat v empirické části. Empirická 

část bude založena na komparativní případové studii, kdy budu zkoumat konkrétně dva 

případy, a to Indii a Egypt. V každé případové studii se budu podrobně věnovat 

charakteristice jednotlivých zbraní hromadného ničení a aplikováním teorie prozkoumané 

v teoretické části se budu snažit objasnit vztah mezi jednotlivými zbraněmi hromadného 

ničení.  

  

V práci budu nejčastěji pracovat s kvalitativními metodami, kdy se zaměřím na sběr 

klíčových informací týkajících se pouze mých vybraných případů. Tyto informace získám 

z akademických článků, internetových databází či oficiálních webových stránek, přičemž 

se zaměřím na zdroje analyzující jednotlivé zbraně hromadného ničení v daných státech a 

na oficiální zprávy vydané státními orgány či jinými mezinárodními institucemi a 

organizacemi mnou zvolených případů. Pomocí analýzy zvolené teorie a následné aplikace 

teorie na konkrétní případ zodpovím na stanovené výzkumné otázky. Práce bude 

limitována stářím zdrojů, protože většina článků není z aktuálního či loňského roku, ale 

jsou někdy i mnohem staršího data. 

 

B. Předpokládaná osnova práce 

 

1. Úvod práce 

a. Vymezení tématu 

b. Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení 

c. Stanovení výzkumných otázek 

d. Shrnutí literatury 

2. Teoretická část 

a. Poor Man´s Atomic Bomb: teorie Horowitze a Naranga 

b. Další významné teorie Horowitze 

c. Kritika teorie Horowitze a Naranga 

3. Praktická část 
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a. Indie 

i. Charakteristika jaderného programu 

ii. Charakteristika chemického programu 

iii. Charakteristika biologického programu 

iv. Vztah mezi zbraněmi 

b. Egypt 

i. Charakteristika jaderného programu 

ii. Charakteristika chemického programu 

iii. Charakteristika biologického programu 

iv. Vztah mezi zbraněmi 

c. Posouzení teorie Horowitze a Naranga 

4. Závěr 

a. Shrnutí práce 

b. Zodpovězení výzkumných otázek 

c. Potvrzení či vyvrácení hypotézy 
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