Zakázané zbraně:
Smrt, kterou smlouvy nedovolují

Zbrojení provází lidstvo už od dávných dob a vědecko-technický pokrok znamená i stále nové způsoby zabíjení. Mnohé druhy zbraní bývaly nejdříve odsuzovány jako neférové a nehumánní, takže určitou dobu trvalo, než se staly běžnými, avšak u některých zbraní se opravdu dosáhlo více či méně funkčního smluvního omezení.

Konflikty v Sýrii či na Ukrajině přinesly i spoustu zpráv o (údajném) nasazení zbraní, které se řadí mezi „zakázané“, resp. jsou omezené mezinárodními smlouvami. Na prvním místě se zde jedná o chemické zbraně, resp. bojové chemické látky, ale současnost i nedávná minulost jsou plné řady dalších vojenských výrobků a technologií, na něž se vztahují právní regulace. Pořád ale platí, že smlouvy jsou jen tak silné, jak silná je vůle „hráčů“ je podepsat nebo dodržovat, a proto zřejmě nepřekvapuje, že pod nejednou takovou smlouvou dosud chybí podpisy hlavních mocností a že se téměř všechny takové smlouvy dočkaly také porušení. A nelze asi realisticky očekávat, že by se situace měla v tomto smyslu změnit.

Od trojnožky po nukleární zbraně
První pokusy o zákaz nových vojenských technologií náleží dokonce už do středověku. Papež Inocenc III. v roce 1136 vydal bulu, jež lučištníkům zakazovala používat trojnožku, jež hodně přispívala k přesnosti střelby. O tři roky později byl na lateránském koncilu přijat zákaz užívat kuše, a to pod trestem exkomunikace z církve, avšak bylo pozoruhodné, že se zákaz vztahoval pouze na užívání mezi křesťany navzájem, nikoli v bojích proti muslimům. Určitě nepřekvapí, že se tento zákaz široce porušoval, byť faktem je, že střelci s kušemi se často nebrali do zajetí. Následně se objevilo též úsilí zakazovat tehdy absolutně revoluční novinku, jíž byly zbraně na bázi střelného prachu, samozřejmě ovšem bez šancí na úspěch. Platilo, že technický pokrok se nedá zastavit žádným, ačkoliv dobře míněným zákazem. Změna se proto dostavila až na konci 19. století, kdy začaly být vyvíjeny opravdu systematické snahy omezit některé zbraně, jejichž účinky proti lidem byly považovány za nehumánní. Nakonec se uspělo zejména s trojicí druhů zbraní hromadného ničení, tedy zbraněmi nukleárními, chemickými a biologickými; dnes tedy funguje trojice smluv, jež u první kategorie omezuje šíření a u zbylých dvou nařizuje likvidaci a zakazuje další vývoj a výrobu. Vedle toho ale existují další smlouvy, jež tak či onak omezují některé další specifické kategorie vojenské techniky.

Závislost dohod na ochotě velmocí
Zákazy se proto týkají např. nášlapných protipěchotních min, kontejnerové munice, zápalných zbraní, oslepujících laserů nebo zbraní ve vesmíru. Je ovšem nutno upozornit, že k řadě těchto smluv se hlavní vojenské mocnosti nepřipojily, a proto pro ně nejsou závazné. Spíše groteskní jsou v tomto směru snahy úplně zakázat kosmické zbraně, neboť je vesměs podporují jen státy bez kosmických programů (platí tudíž jenom smlouva z roku 1967, jež se označuje jako Outer Space Treaty a nedovoluje umisťovat do kosmu jaderné zbraně). V zásadě lze říci, že jakýkoli smluvní zákaz je jen tak silný, jak silná je ochota smluvních stran se jím opravdu řídit, a proto se nelze divit, že většina takových dohod již byla porušena, když některá země došla k závěru, že přínosy tohoto porušení jsou hodnotnější než případné sankce. A samozřejmě nelze přinutit velmoci, aby dohody podepsaly a dodržovaly, pokud samy nechtějí. Cynici (či realisté?) často říkají, že četné „slabé“ země usilují o smluvní zákaz určitých zbraní pouze kvůli tomu, že si je samy nemohou dovolit. V současné době lze pozorovat snahy nějak omezit autonomní zbraně, označované i za „roboty-zabijáky“, dnes zejména bezpilotní letadla. Je však asi dosti naivní se domnívat, že by hlavní mocnosti přistoupily na nějaké zásadní omezení této (striktně vojensky velmi efektivní) kategorie techniky. Už řadu staletí trvající „závody“ mezi technikou na straně jedné a etickými výhradami na straně druhé tak pokračují.
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Problematické chemické zbraně
Ačkoli chemické zbraně jsou nejvíce spojeny s první světovou válkou, ve skutečnosti se jejich kořeny dají vystopovat až do starověku. V omezeném měřítku se užívaly v řadě konfliktů, což ale budilo i rostoucí odpor. V roce 1874 byla vydána deklarace, která zakazovala používat tzv. jedovaté zbraně, a v roce 1899 byla na mírové konferenci v Haagu přijata deklarace, podle níž neměly velmoci užívat střely, jejichž „jediným“ účelem bylo rozšiřovat jedovaté plyny. Pořád se diskutuje o tom, jestli se chemické zbraně dočkaly nasazení v rusko-japonské válce v letech 1904–1905, protože zjištěné otravy mohly vyvolat plyny, které vznikaly při výbuších běžných granátů. Nesporným faktem je, že právě obvinění v tomto smyslu vedla k dalším jednáním, ze kterých na dalších haagských konferencích vzešla opravdu bizarní formulace: „Účinek střepin musí vždy převážit nad otravnými účinky!“ Všechny velmoci Evropy podepsaly IV. haagskou úmluvu (1907), jež zakazovala střelivo s jedy a zamořujícími prostředky, jenže již zanedlouho vypukl konflikt, který z tohoto zákazu udělal leda historickou kuriozitu. V první světové válce se chemické zbraně užívaly velmi rozsáhle, ač zpočátku existovaly u některých velmocí snahy alespoň formálně vyhovět zákazu, který se týkal jen střeliva, takže se objevily tzv. plynomety, tedy nádrže uvolňující chemické látky, které poté k nepřátelským pozicím donesl vítr, ale brzy už se nebraly žádné ohledy a z obou stran se pálilo plynovými granáty. Přicházely další a další chemikálie, např. dusivý fosgen a zpuchýřující yperit, jenže navzdory jejich (na pohled leckdy skutečně strašlivým) účinkům je třeba velmi zdůraznit, že celkový význam chemických zbraní pro první světovou válku se mnohdy extrémně přeceňuje.
Chemické zbraně ve skutečnosti usmrtily jen zhruba 1 % všech padlých ve „Velké válce“. Jen v několika bitvách měly jakési taktické účinky, většinou dané momentem překvapení, a pokud jde o celkový strategický efekt na průběh a výsledek války, ten se dá označit za takřka nulový. Plyny byly příliš závislé na rozmarech větru, a tak občas ohrozily i vlastní síly, a ačkoliv měly na nepřítele nesporný psychologický účinek, nemohly mu způsobit vážnější potíže. Naštěstí se tehdy ani jedna země nesnížila k plynovému bombardování měst, ovšem právě tyto obavy pak hodně sužovaly meziválečný svět. Chemické zbraně použili mj. Italové proti Habeši a Japonci v Číně, na hlavních bojištích druhé světové války se k nim však nesáhlo. Státy Spojenců i Osy měly velké zásoby (včetně nových typů, jako byl lewisit a nervově paralytické látky), jenže na obou stranách panovaly obavy z následné odvety. K chemickým zbraním navíc choval odpor i sám Hitler, jenž jimi byl ve „Velké válce“ sám zasažen. Chemické zbraně se omezeně použily v několika konfliktech během studené války, z nichž je zřejmě nejznámější válka mezi Irákem a Íránem v 80. letech, kromě toho lze uvést např. boje ve Vietnamu, Jemenu nebo Čadu, avšak nikde nemělo toto nasazení rozhodující účinek. Pro odborníky tak nebylo příliš překvapivé, že se od roku 1992 jednalo o smlouvě o Úmluvě o chemických zbraních, jež platí od roku 1997 a zakazuje jejich vývoj, výrobu, skladování a užívání. Řada incidentů ze Sýrie (ta se ke smlouvě připojila v roce 2013) ale připomíná, že chemické zbraně ze světa samozřejmě nezmizely. Lze proto bohužel čekat, že někteří aktéři k nim budou pořád sahat, a to nejen ve válkách ve třetím světě, ale dost možná rovněž při teroristických útocích.

Zápalné prostředky
Oheň nepochybně patří mezi nejstarší „zbraně“ vůbec a po staletí se používal k lovu i boji, ale až ve 20. století se objevily skutečně moderně řešené zbraně založené na jeho využití. V první světové válce se rozsáhle uplatnily plamenomety, tzn. prostředky, jež pod tlakem vystřikovaly kapalnou zápalnou směs. (Je nutno upozornit, že plamenomety ukazované ve filmech většinou bývají repliky užívající plyn, a proto disponující velmi krátkým dosahem, kdežto „opravdové“ armádní plamenomety s kapalinou mají dosah v desítkách metrů.) Jako první je použili Němci a nejprve se dočkali odsouzení států Dohody, podle nichž se jednotky s plamenomety skládaly z odsouzených zločinců. Byl to samozřejmě nesmysl, avšak propaganda zafungovala a Němce s plamenomety občas vojáci Dohody nebrali do zajetí, ovšem záhy se tyto zbraně objevily i na druhé straně. Vedlejším produktem snahy vyvinout efektivnější zápalné směsi se následně stal napalm, v podstatě zhuštěný benzin, jehož některé podoby se vzněcují samy při pouhém styku se vzduchem. Tato vlastnost je ale nejvíce spojena s bílým fosforem, jenž se používá také jako osvětlovací prostředek. Obdobné efekty a účely mají i mnohé jiné chemické sloučeniny (často na bázi kovů, mj. hořčíku a hliníku), které mohou vyvíjet teploty někdy i několika tisíc stupňů Celsia a běžně dostupnými způsoby se nedají uhasit. Ty nejúčinnější patří mezi organokovové sloučeniny a jako zástupce lze jmenovat trietylaluminium. Válkou, která se zapsala do historie jako ta s nejrozsáhlejším uplatněním zápalních zbraní, je nepochybně ta ve Vietnamu, což pak vedlo ke snahám tuto kategorii zbraní aspoň trochu omezit.
Klasické „tlakové“ plamenomety se však již v současnosti užívají jen výjimečně, protože mají omezený dosah a mohou být hodně nebezpečné i svým uživatelům. Na jejich místo nastoupily tzv. reaktivní plamenomety, zpravidla jednorázově použitelné bezzákluzové zbraně (nejčastěji deriváty ručních protitankových zbraní), jež vystřelují zápalné granáty. V roce 1983 ale začala platit Úmluva o některých konvenčních zbraních, které mohou působit nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky. Její III. protokol zakazuje užívat zápalné zbraně proti civilním cílům, popř. proti vojenským cílům způsobem, který by ohrožoval civilisty. Každopádně ale definuje zápalné zbraně způsobem, jenž trochu připomíná onu formulaci o otravných střelách z Haagu. Zápalné zbraně jsou totiž dle protokolu pouze ty, u kterých je zápalný účinek primární, a tudíž se netýká např. kouřových a osvětlovacích střel. Munice s bílým fosforem se tedy dosud často uplatňuje, a to leckdy i s evidentním (ačkoli otevřeně nepřiznaným) úmyslem zapalovat. Řada debat se týká tzv. termobarických (nebo také palivo-vzdušných) zbraní, které jsou založené na explozi velkého oblaku aerosolové výbušniny a mívají i silné zápalné účinky. Podle mocností, které je dnes používají (zejména USA a Rusko), se ale jedná primárně o výbušné zbraně, které tedy protokolu oné smlouvy nepodléhají. Proti ryze vojenským cílům se zápalné zbraně užívat smějí a občas k tomu dochází. Např. americké síly během invaze do Iráku v roce 2003 použily proti irácké armádě směs příbuznou napalmu, avšak z oficiálních prohlášení vyplývala úporná snaha popírat, že by skutečně šlo o kontroverzní napalm.

Protipěchotní nášlapné miny
Zmíněná Úmluva o některých konvenčních zbraních (1983) má také II. protokol, ve kterém se omezuje použití min, pastí a dalších nástražných zbraní. Společně s tzv. Ottawskou smlouvou, jež byla uzavřena v roce 1997, se jedná o hlavní smluvní zákaz zbraní, jež jsou obecně zřejmě nejvíc odsuzované, a sice nášlapných protipěchotních min. Ty zaznamenaly velký rozmach za druhé světové války (v níž se rozsáhle užívaly rovněž miny protitankové) a posléze ve spoustě konfliktů ve třetím světě během éry studené války. Protipěchotní miny obvykle mívají tlakový nebo kontaktní zapalovač, který přivádí k výbuchu náplň, jež bývá obvykle poměrně malá, ale to není nikterak na závadu, spíše naopak. Bez ohledu na to, zda je primární účinek trhavý (tzn. tlaková vlna) nebo tříštivý (tedy produkování střepin), většina protipěchotních min nemá oběti zabít, nýbrž jim spíše způsobit těžké zranění, zpravidla na nohou, břiše či genitáliích. Platí zde extrémně krutá vojenská logika, podle které smrt vojáka připravuje protivníka „jen“ o jednoho muže, zatímco těžké zranění prakticky vyřazuje z boje další muže, kteří se o zraněného starají. Protipěchotní miny jsou obvykle velmi jednoduché a levné, a tak se dají vyrábět v obrovských počtech, a pokud se uplatní efektivní metoda pokládání (mj. minování prostřednictvím vozidel nebo vrtulníků, popř. dálkové minování speciálními granáty či raketami), lze za velice krátkou dobu umístit tisíce min do velmi rozsáhlých oblastí. Výsledkem je, že v mnoha státech Afriky, Asie, ale i Evropy (zejména na Balkáně) dosud leží miliony min jako pozůstatek konfliktů, jež tam zuřily během studené války i po ní. Zejména v Africe takovéto „zapomenuté“ miny každý den zabíjejí nebo zmrzačují několik desítek nevinných lidí.
Zmíněný II. protokol užívání protipěchotních min omezil, kdežto tzv. Ottawská smlouva zcela zakazuje jejich produkci, skladování a pokládání. Dosud se k ní ovšem nepřipojily více než tři desítky zemí včetně USA, Ruska a Číny, takže její praktická efektivita je trochu pochybná, ale symbolický význam zcela jistě existuje. Vyspělé vojenské mocnosti zdůvodňují absenci svých podpisů mj. tím, že se moderní miny dají i na dálku spolehlivě deaktivovat, takže neznamenají takové nebezpečí. USA v roce 2014 prohlásily, že se protipěchotních min vzdávají s výjimkou těch na Korejském poloostrově. Proti smlouvě jako takové však znějí i obecnější argumenty, a to např. tvrzení, že nášlapné miny jsou striktně obranné zbraně, jež mohou odrazovat případné agresory, a tudíž mohou významně snižovat riziko války. Dá se skutečně soudit, že počet min, které se nalézají např. v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi, by pro případnou agresi KLDR znamenal velmi zásadní překážku. To vše však samozřejmě nezmenšuje nebezpečí, jež reprezentují už položené miliony min v zemích třetího světa, kde ohrožují civilisty. Řada států i nestátních subjektů tedy vyvíjí velkou snahu při likvidování min. Problém je v tom, že ačkoli existují vysoce efektivní prostředky pro plošné odminování (výbušné, cepové, vyorávací atd.), na řadě míst je nelze použít, takže znovu přicházejí ke slovu i klasické pyrotechnické postupy, které jsou pomalé a logicky i velmi nebezpečné. Navíc pochopitelně platí, že různé organizace povstalců a teroristů na jakékoli zákazy nehledí a stále široce užívají protipěchotní miny, které tak zřejmě budou zabíjet a mrzačit ještě dlouhé roky.

Kontejnerová munice
V médiích někdy zaznívají zprávy o „tříštivých pumách“ či jejich zákazu. Zpravidla se ovšem jedná o chybný překlad termínu „cluster bomb“, který se správně překládá jako „kontejnerová puma“. Označuje zbraň, jež obsahuje větší počet submunice, tj. samostatných těles, která mají podle typu zbraně různé účinky od klasických výbušných až třeba po letáky. Konstruují se tak nejen letecké pumy, ale např. i dělostřelecké rakety a granáty, záměrem každopádně je vyrobit zbraně schopné pokrýt větší plochu, resp. zasáhnout více cílů současně. Negativní stránkou se jeví fakt, že větší počet (mnohdy stovky kusů submunice v jedné pumě) znamená i větší riziko selhání či opožděné exploze. Právě to představuje klíčový argument těch, kdo usilují o to, aby se takovéto zbraně staly úplně zakázanými. Určitý náznak toho přinesla už zmíněná Úmluva o některých konvenčních zbraních, ale opravdu speciálně na tyto zbraně se zaměřuje až Úmluva o kontejnerové munici, podepsaná roku 2008. Obdobně jako v případě nášlapných min ovšem řada států (včetně USA, Ruska, Číny, Izraele či Brazílie) odmítla její podpis s argumentem, že kontejnerová munice je vojensky potřebná. USA uznaly některé námitky proti těmto zbraním, ale místo o zákaz usilují o vznik „chytré“ kontejnerové munice, jejíž submunice bude opravdu zcela spolehlivá a nebude působit opožděné ztráty a škody. Řada zemí dnes navíc vlastní nebo vyvíjí tzv. mikro-munici, což jsou malé naváděné „bombičky“, občas podobné těm, jež se plní do kontejnerových bomb, jenže vypouštěné jednotlivé. Snahou je vytvořit zbraně, které budou schopné bez vedlejších ztrát zasáhnout a zničit i malý cíl.

Kontroverzní expanzní střely
Ve filmech či knihách se občas mluví o střelách „dum-dum“. Původně se jedná o jméno města v Indii, kde měli Britové zbrojovku, jež v 19. století vyvinula nový druh kulky. Ta měla dutou špičku, což po zásahu způsobilo, že se střela „rozplácla“, což pochopitelně dramaticky zvýšilo ranivý účinek. Oficiálně se takové střely označují nejčastěji jako expanzní a vedle duté špičky lze podobných účinků dosáhnout tím, že střela má měkkou špičku a je pouze částečně pokryta tvrdým pláštěm (odtud další známé označení „poloplášťová střela“). Kromě tovární výroby se nabízí možnost upravit již existující kulku, aby měla expanzní efekt, a to zpravidla naříznutím její špičky. Ve všech případech ovšem dojde k tomu, že vstupní otvor do těla je malý, zatímco výstupní může být obrovský, protože expandující střela vytrhává velký kus tkáně. Právě proto byly takové střely zakázány Haagskou úmluvou z roku 1899 jako nehumánní, avšak pouze při použití v mezistátních konfliktech. Velkého rozšíření naopak doznaly mezi lovci, protože bylo naopak konstatováno, že maximální zranění způsobí rychlejší usmrcení (a tedy menší utrpení) zasaženého zvířete. Německo v první světové válce tvrdilo, že armády států Dohody navzdory zákazu kulky „dum-dum“ užívají, jednoznačný důkaz o tom však neexistuje. Faktem ale je, že se v řadě armád uplatňovaly i některé druhy střeliva z velmi měkkého kovu bez pláště, u nichž existovala nemalá pravděpodobnost, že po zásahu dojde k určité expanzi. V současné době lze na klasické expanzní střely u vojáků narazit už jenom vzácně, a to jednoduše proto, že střelivo dnešních útočných pušek zaručuje daleko vyšší účinnost.
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