Ruské chemické zbraně:
Produkce a destrukce smrtícího arzenálu

Otrava někdejšího ruského zpravodajského důstojníka Sergeje Skripala ve Velké Británii, ať ji nařídil a provedl kdokoliv, přitáhla velký zájem k ruskému arzenálu chemických zbraní. Rusko v loňském roce deklarovalo jeho zničení, čímž zanikly výsledky obrovského programu, z něhož na vrcholu studené války vycházely desetitisíce tun látek.

Stopy chemických zbraní sahají až do starověku, nepochybně nejvíce se ovšem spojují s první světovou válkou, v níž se odehrálo jejich nejrozsáhlejší nasazení. Industrializace totiž dovolila produkci i složitých chemikálií v dříve nemyslitelných objemech. Je však nutné zdůraznit, že i navzdory smutné proslulosti byl skutečný vojenský efekt chemických zbraní ve „Velké válce“ jen velmi omezený. Připsaly si jen asi 1 % všech padlých a ve skutečnosti nejspíše nerozhodly o výsledku žádné bitvy. Nesporně ovšem vyvolaly veliký strach, dostaly se do výzbroje takřka všech vyspělých států a samozřejmě pokračoval jejich vývoj.

Budování na německých základech
Na kvalitativní špičku tehdy zajisté patřilo Německo, jehož vyspělý chemický průmysl přinesl průlom v podobě objevu tzv. látek G, tzn. organofosfátových sloučenin, jež působily přímo na nerovovou soustavu, takže se začaly označovat jako nervově paralytické (často jen „nervové“) plyny. Třetí říše vlastnila též obrovské zásoby dalších typů chemických zbraní, avšak reálně je nikdy nenasadila. Je známo, že Itálie použila bojové plyny v Habeši (Etiopii), zatímco Japonci k nim sáhli v Číně, ovšem během samotné druhé světové války se chemické zbraně nepoužily. Stálo za tím paradoxně jak vědomí jejich omezené účinnosti na bojišti, tak vědomí, že by byly úděsně účinné proti nechráněným civilistům, a proto jejich použití neriskoval nikdo. Německé výsledky však samozřejmě velmi pomohly vítězným mocnostem, které je okamžitě využily ve svůj prospěch v začínající studené válce. Sovětský svaz tak již roku 1946 zahájil průmyslovou výrobu nejjednodušší z látek řady G, a sice tabunu. Nemělo by se ale zapomínat, že SSSR měl už v meziválečné éře rozsáhlé kapacity (ironií osudu vybudované ve spolupráci s Německem), takže jeho chemická vojska měla na co navazovat. Po tabunu byla zvládnuta i produkce sarinu (1959) a somanu (1967), a proto byla k dispozici základní trojice nervově paralytických plynů první generace. Kromě toho pokračovala i výroba starších typů chemických zbraní, především těch dusivých (fosgen) a zpuchýřujících (yperit a lewisit). Na svém vrcholu, jenž nastal patrně v 70. letech, zahrnoval sovětský program chemických zbraní snad až čtyřicet různých zařízení pro výzkum a výrobu. Část patřila do resortů obrany a chemického průmyslu, kdežto jiná byla „skryta“ pod ministerstvy zdravotnictví nebo zemědělství. Odhadovalo se, že jejich produkční kapacita dosahuje možná až několika tisíc tun měsíčně.

Látka Vx, program Foliant a toxiny
Kromě průmyslové výroby starších látek a nervově paralytických zbraní první generace se ale intenzivně pracovalo i na látkách úplně nových. SSSR získal informace o látce VX, jež patřila do výzbroje US Army. Ve srovnání s látkami třídy G byla výrazně jedovatější a méně prchavá (resp. stálejší), a tudíž v zasaženém prostoru zůstávala mnohem delší dobu. SSSR v roce 1972 zvládl výrobu velice podobné, avšak chemicky mírně odlišné látky, která se většinou označuje jako Vx, popř. VR (tedy V-Russia). Tyto chemikálie lze pokládat za nervově paralytické látky druhé generace, ovšem již krátce po rozběhnutí výroby Vx (konkrétně v roce 1973) se v SSSR zrodil program vývoje další generace chemických zbraní s krycím názvem Foliant. Spadala do něj jednak snaha vytvořit binární bojové látky (neboli takové, které vzniknou smícháním dvou samostatně neškodných složek) a jednak úsilí vyrobit chemikálie třetí generace, jež by nabídly ještě větší jedovatost a odstranily by některé problémy látek řad G a V. Výsledkem je (údajně) řada chemikálií A, známých rovněž pod přezdívkou Novičok („Nováček“). Právě jedna z nich byla (údajně) použita při otravě Sergeje Skripala, informace o nich jsou však stále z větší části nejasné a spekulativní. Nepochybné ovšem je, že když Ruská federace v roce 1993 přistoupila ke Smlouvě o chemických zbraních (CWC), přiznala jen zásoby obecně známých typů látek, a to celkově 50 575 tun v sedmi skladištích. Ono číslo ale neobsahuje výsledky několika dalších programů, jež se zabývaly jedy a psychotropními látkami biologického původu, mj. z bakterií, rostlin, hub, ryb či žab. Z právního hlediska totiž nejde o chemické zbraně, nýbrž o toxiny, jež patří pod Smlouvu o biologických a toxinových zbraních (BTWC). V praxi se využívaly spíše při akcích zpravodajských služeb než v ozbrojených silách, jak dokazuje několik případů, kdy KGB pro zavraždění politických oponentů použila ricin.

Široké spektrum chemické munice
O rozsahu sovětského vojenského chemického programu vypovídá též fakt, že na konci 80. let bylo zařazeno ve výzbroji celkem 57 typů munice a dalších prostředků pro dopravu a nasazení chemických zbraní. U pozemního vojska šlo především o dělostřelecké granáty pro houfnice a kanony ráže 85, 122, 130 a 152 mm a dále neřízené rakety do raketometů BM-21 Grad, 9P140 Uragan, BM-14 a BM-24. Kromě toho existovaly i chemické hlavice pro taktické rakety 9K52 Luna-M a 9K79 Točka a operačně-taktické střely R-17 Elbrus (Scud-B). Velice pestrý arzenál vlastnilo také letectvo, kde byly k dispozici chemické bomby série BAS o hmotnosti 150, 250, 500 a 1500 kg, kontejnerové pumy s chemickou submunicí, rozstřikovací zařízení série PAS a konečně chemické náplně pro řízené střely KSR-5 a Ch-22. Vůbec největšími, avšak současně nejtajemnějšími typy byly nádrže o hmotnosti 2000 kg, o kterých dokumenty sdělují jen to, že šlo o zařízení „univerzální“ a „strategická“. Podle jejich hmotností a doby vzniku se dá soudit, že k jejich přepravě mohly sloužit mezikontinentální balistické rakety MR-UR-100, UR-100N a R-36M, případně ponorkové rakety R-29RM a R-39, popř. rakety vzduch-země Ch-20. Byly rozpracovány též zásady taktického použití chemických zbraní v konfliktu. Střelivo obsahující zpuchýřující látky a těkavé látky G se mělo nasadit ve směru postupu, zatímco křídla měla být „jištěna“ látkou Vx s dlouhou stálostí. K ničemu z toho však naštěstí nikdy nedošlo a v novém tisíciletí začala likvidace ruských zásob chemických zbraní, která měla být dokončena do roku 2012. Moskva pak sice požádala o prodloužení lhůty do roku 2020, nakonec ovšem stihla celý proces dokončit dříve, takže dne 27. září 2017 mohl prezident Putin oznámit, že Rusko splnilo smluvní závazky a zničilo svoje zásoby chemických zbraní.
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Deklarované zásoby ruských chemických zbraní
Běžné označení
Ruský kód
Kategorie
Hmotnost
Vx / VR *
R-33
Nervové
15 555 tun
Sarin (GB)
R-35
Nervové
6984 tun
Soman (GD) *
R-55
Nervové
9057 tun
Yperit (H)
R-74
Zpuchýřující
690 tun
Lewisit (L)
R-43A
Zpuchýřující
6740 tun
Yperit + lewisit (HL) *
RK-7
Zpuchýřující
345 tun
Fosgen (CG)
R-Ju
Dusivé
10 616 tun
* Existovaly i ve viskózní formě (kódy VR-33, VR-55 a VRK-7).
Různé zdroje uvádějí i mírně odlišné hodnoty, protože během ničení se čísla zpřesňovala a část údajů nebyla uvolněna k publikaci.
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