13



MASARYKOVA   UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií
Katedra politologie


Lukáš Visingr (UČO 60659)
Bezpečnostní a strategická studia – Politologie
Bakalářské studium
Imatrikulační ročník 2005







Superterorismus bez použití ZHN



Terorismus (BSS 150)

Seminární práce










V Tišnově 3. 12. 2006

Obsah


1	Úvod	3

2	Definice superterorismu	4

3	Letecký superterorismus	6

4	Raketový superterorismus	9

5	Pozemní superterorismus	10

6	Námořní superterorismus	11

7	Závěr	12

Literatura	13

1   Úvod

V posledních letech se stále více hovoří o tzv. superterorismu, který je obvykle definován jako terorismus za použití zbraní hromadného ničení. 11. září 2001 ale ukázalo, že způsobení tisícových ztrát na životech a miliardových škod lze dosáhnout i naprosto jinými prostředky, které se mohou zcela vymykat běžným názorům o vedení války. V této práci bych se tedy chtěl soustředit právě na superterorismus bez použití zbraní hromadného ničení. Nejprve bude navržena vhodnější definice superterorismu a pak bude následovat přehled některých metod, prostředků a zbraní spadajících do této kategorie. Budou uvedeny i takové metody, k jejichž použití teroristy zatím nedošlo, ale v budoucnu jej lze očekávat.



Děkuji doc. JUDr. PhDr. Miroslavu Marešovi, Ph.D. za všestrannou pomoc při vytváření konceptu této seminární práce a při vyhledávání zdrojů.

2   Definice superterorismu

V posledních letech, zejména po tragickém 11. září 2001, se objevila řada termínů, které mají popisovat „nové druhy“ terorismu. V běžných médiích, ale i v odborných pramenech se vyskytují slova jako superterorismus, hyperterorismus, ultraterorismus nebo megaterorismus, ale zpravidla není uvedena jejich explicitní přesná definice. Autor zřejmě očekává, že čtenář jim porozumí jaksi intuitivně. Tato slova se používají pro teroristické útoky, jež jsou v rámci dosavadního vývoje terorismu jakoby „nové“ z hlediska počtu obětí, přímých i nepřímých hospodářských škod, politických důsledků a psychického efektu.  Strmiska, M.: Terorismus a demokracie, s. 43.
Zřejmě nejčastěji užívaným slovem z této kategorie se stal pojem superterorismus, který se objevil počátkem 90. let, kdy vyvstala vážná hrozba, že teroristé (nestátní aktéři) použijí při útocích zbraně hromadného ničení (dále ZHN), tj. jaderné, chemické nebo biologické. Právě pro takové hrozby se začal používat pojem superterorismus, protože bylo zřejmé, že použití ZHN bude znamenat „novou kvalitu“ teroristických útoků co do přímých ničivých důsledků i do psychického efektu a reakce veřejnosti. 11. září 2001 ovšem ukázalo, že takových účinků lze dosáhnout prostředky, které nespadají do kategorie ZHN, ale i tak jsou v určitém smyslu „nové“, nebo jsou přinejmenším uplatněny „novým“ způsobem.  Tamtéž, s. 45. Hlavně odborníci z USA se totiž při analýze hrozby superterorismu příliš úzce zaměřili na využití ZHN a (až na několik výjimek) se nezabývali jinými prostředky „hromadného ničení“.  Tamtéž, s. 64.
Jakým způsobem tedy definovat superterorismus? Slabinou původní „americké“ definice je příliš explicitní a úzké vymezení použitých prostředků. Koneckonců i samotný pojem ZHN začíná být poněkud problematický, protože tradiční trojici druhů ZHN (nukleární, chemické, biologické) začínají doplňovat nové kategorie zbraní, které mají podobné nebo srovnatelné účinky, mj. elektromagnetické, laserové či akustické zbraně.  Mareš, M.: Vymezení proliferace zbraní hromadného ničení, s. 4. Ale ani při akceptování tohoto „rozšířeného chápání“ pojmu ZHN asi nebude možné superterorismus ztotožnit s terorismem za použití ZHN. Unesené civilní letadlo využité pro sebevražedný útok lze mezi ZHN zařadit skutečně pouze velmi účelově. A jak bude uvedeno dále, v úvahu připadají i další metody a zbraně, které v žádném případě nemohou být samy o sobě pokládány za ZHN.

Alternativním přístupem by mohla být definice superterorismu pouze z hlediska následků, resp. počtu obětí, způsobených materiálních škod a dalších účinků. V podstatě by bylo možné ztotožnit superterorismus s tzv. makroterorismem. Ten bývá definován jako terorismus, který způsobuje majetkové škody vážně poškozující sociálně‑ekonomickou stabilitu státu či regionu anebo ztráty na životech v řádu tisíců a více.  Mareš, M.: Terorismus v ČR, s. 22. 11. září 2001 nepochybně splňuje tuto definici, ale je problém v tom, že mnoho útoků za použití ZHN by do této kategorie nespadalo. Např. první útok japonské sekty Óm Šinrikjó nervovým plynem sarinem v červnu 1994 si vyžádal „jen“ sedm mrtvých a asi 500 zraněných a určitě vážně nepoškodil stabilitu Japonska.  Poledne, A.: Největší teroristické akce moderní doby, s. 85.
Jako vhodná se proto ukazuje taková definice superterorismu, jež bude spojovat vyjádření o použitých metodách či prostředcích s kritériem způsobených škod. Taková se objevuje např. v populárně-naučné knize Terorismus a my, kde je superterorismus definován jako použití zbraní hromadného ničení (jaderných, radiačních, chemických a biologických) nebo jiných prostředků, které se jim z hlediska svých účinků přibližují (např. unesená letadla).  Terorismus a my. Ochrana před hrozbou moderní doby, s. 8-9. Tento text je založen na mírně modifikované verzí této definice, která zní takto:
Superterorismus je terorismus za použití zbraní hromadného ničení (jaderných, radiačních, chemických, biologických nebo dalších) nebo jiných prostředků, které se jim z hlediska svých potenciálních účinků přibližují.
Tato práce je věnována prostředkům z druhé části oné definice, které nezapadají ani do „rozšířeného chápání“ pojmu ZHN, avšak mají kvalitativně (a)nebo kvantitativně srovnatelný ničivý (a)nebo psychologický efekt. U některých uvedených případů by mohl vzniknout spor, zda jde vůbec o terorismus, proto je uvedena obecná definice terorismu, podle níž budou tyto případy posuzovány: Použití agresivního a excesivního násilí (nebo hrozba použitím takového násilí), které je plánováno s dominantním účelem vyslat vážné zastrašující poselství zřetelně většímu počtu lidí (cílovému publiku), než pouze těm, kteří jsou primárními násilnými akty nebo hrozbami bezprostředně poškozeni.  Mareš, M.: Terorismus v ČR, s. 38-39.
Následující čtyři kapitoly tedy popisují různé formy superterorismu bez použití ZHN. Tyto formy jsou děleny primárně podle toho, jakých prostředků je při útoku využito, nikoli podle toho, jaké povahy je cíl útoku. Pumový útok na World Trade Center v roce 1993 byl z tohoto hlediska pokusem o pozemní superterorismus, zatímco útoky 11. září 2001 byly pochopitelně příkladem leteckého superterorismu.

3   Letecký superterorismus

Z různých druhů superterorismu bez použití ZHN se aktuálně věnuje největší pozornost leteckému superterorismu, konkrétně použití unesených letadel pro sebevražedné útoky. Bude mu proto věnován adekvátní prostor v tomto textu. Vzhledem k velkému množství informací o 11. září 2001 nemá příliš smysl podrobně popisovat tyto útoky. Podstatně větší význam má popis podobných akcí v minulosti a samozřejmě též úvaha nad možnými budoucími formami superterorismu pomocí letadel, a to nejen civilních.
Po 11. září 2001 se často argumentovalo ve stylu „To se nedalo předpokládat.“ Například poradkyně amerického prezidenta pro národní bezpečnost Condoleezza Rice uvedla: „I don't think anybody could have predicted that these people would try to use an airplane as a missile, a hijacked airplane as a missile.“ Takovéto tvrzení je ovšem objektivně nepravdivé, protože použití unesených letadel pro sebevražedné útoky není ve skutečnosti ničím novým. Ve druhé polovině 20. století byla zaznamenána řada pokusů o takové teroristické akce a tentýž motiv se několikrát objevil i v umělecké tvorbě.
Typickým příkladem je incident z 22. února 1974, kdy se psychopat Samuel Joseph Byck pokusil unést letadlo letecké společnosti Delta Airlines a přinutit pilota, aby narazil do Bílého domu. Cílem tohoto aktu psychopatologického terorismu bylo zabít prezidenta Nixona, jehož Byck nenáviděl. Policii se však podařilo tento plán překazit ještě na letišti, Byck byl obklíčen a nakonec spáchal sebevraždu. Z hlediska cíle totožný případ se stal 11. září 1994, kdy Frank Eugene Corner ukradl malé letadlo a pokusil se zaútočit na Bílý dům, ale minul jej a zřítil se na trávník poblíž prezidentského sídla.  Kamikaze Jet Hijacking, on-line text.
Notoricky známým případem je útok na let Air France 8969, který 24. prosince 1994 unesli teroristé z alžírské Ozbrojené islámské skupiny (Groupe Islamique Armé, GIA). Stalo se tak ještě na letišti v Alžíru. Letoun obklopili alžírští vojáci a začalo vyjednávání, neboť teroristé chtěli odletět do Paříže. Poté, co zastřelili tři rukojmí a propustili 63 žen a dětí, jim to bylo umožněno. Letoun byl odkloněn na letiště v Marseille a únosci žádali 27 tun paliva, což se zdálo podezřelé, neboť pro let do Paříže stačilo 9 tun. Zpravodajská služba sdělila, že teroristé chtějí s letounem narazit do Eiffelovy věže. Francouzská speciální jednotka GIGN provedla perfektní zásah, teroristy zneškodnila a zachránila všechny zbylé rukojmí.  Air France Flight 8969 from Wikipedia, the free encyclopedia, on-line text.

Za zmínku stojí podobné útoky popsané v umělecké tvorbě. Zřejmě nejznámější je román Čestný dluh (Debt of Honor) od fenomenálního Toma Clancyho. Kniha popisující válku mezi USA a Japonskem končí sugestivní scénou, kdy japonský pilot s letounem Boeing 747 narazí do Kapitolu a zabije amerického prezidenta a většinu členů Kongresu. Také lze zmínit film Escape from New York, který měl premiéru v roce 1981 a který začíná únosem prezidentského letounu Air Force One a jeho nárazem do newyorského mrakodrapu. V jedné epizodě seriálu The Lone Gunmen (volné pokračování Akt X) na počátku roku 2001 je popsán pokus o únos letadla s cílem narazit do World Trade Center.  Kamikaze Jet Hijacking, on-line text.
Americké zpravodajské služby prokazatelně měly informace o tom, že teroristé napojení na síť al‑Kajda chtějí využít unesená letadla jako sebevražednou zbraň pro útoky na budovy. Teroristé ze skupiny kolem Ramzího Júsefa, jež spáchala první útok na World Trade Center v roce 1993, vypovídali o plánu použit unesená letadla pro útoky na mrakodrapy, Pentagon a sídlo CIA. Severoamerické velení vzdušné obrany (NORAD) uskutečnilo cvičení obsahující takový útok na Pentagon, ale celý plán byl odmítnut jako „nerealistický“.  Tamtéž. USA varovala i izraelská zpravodajská služba Mossad, jejíž odborníci se v několika případech únosů letadel domnívali, že palestinští ozbrojenci chtějí nechat letadlo spadnout na Tel Aviv.
Je tedy naprosto zřejmé, že tato metoda teroristického útoku se předvídat dala. Dokonce i po 11. září 2001 byly zaznamenány pokusy o podobné útoky. Například v srpnu 2002 byl ve Švédsku zadržen Kerim Sadok Chatty, který chtěl unést letoun společnosti Ryanair a narazit s ním do budovy amerického velvyslanectví. Velmi podezřelý je incident z 3. ledna 2004, kdy se do moře zřítil letoun egyptských aerolinek. Oficiálně šlo o nehodu, ale je zde jedna velmi zarážející okolnost. Letoun vzlétl, poté zcela nečekaně změnil směr letu a až po chvíli zmizel z obrazovek radarů. Podezřelý je fakt, že „nový“ směr letu mířil na letovisko Šarm el‑Šajch, kde tehdy trávil dovolenou britský ministerský předseda Tony Blair.  Tamtéž.
Kromě únosů osobních letadel se ale naskýtá i řada dalších metod. Především by to mohlo být využití koupeného, ukradeného nebo jakkoli jinak získaného dopravního letadla, které by bylo naloženo palivem nebo výbušninami, takže by se změnilo v „létající bombu“. Následky použití této „zbraně“ by byly zřejmě ještě rozsáhlejší než v případě letadel z 11. září 2001.

V této souvislosti je třeba připomenout kauzu „zmizelého Boeingu 727“, který v létě a na podzim 2003 zaměstnával novináře i pracovníky tajných služeb. Případ začal 25. května 2003, kdy na letišti Luanda v Angole dvojice mužů nastoupila do nákladního letounu Boeing 727, odletěla a vypnula transpondér, takže stroj nebylo možno vysledovat, neboť ve střední Africe v podstatě neexistuje síť řízení letového provozu. Ihned se objevila teorie, že letoun má být použit jako létající bomba pro teroristický útok. Tomuto tvrzení nahrával fakt, že letoun byl upraven jako tanker pro přepravu paliva. Stroj se však nakonec neobjevil, což vede k závěru, že byl zřejmě ukraden jen jako zdroj náhradních dílů.  Kraft, D. J.: Missing Cargo Jet Prompts Africa Search, on-line text.
Další formou leteckého superterorismu by mohlo být použití vojenských bojových letadel. Ani to by nebyla úplná novinka. Na přelomu roků 1992 a 1993 získaly tajné služby Egypta a USA informaci o teroristickém komplotu v Súdánu. Údajně mělo dojít ke krádeži stíhacího bombardéru, se kterým chtěl pilot nejprve zaútočit pumami na sídlo egyptského prezidenta a poté provést sebevražedný nálet na americkou ambasádu v Káhiře.  Kamikaze Jet Hijacking, on-line text.
Existují vážné obavy, že teroristé by se mohli pokusit ukrást vojenské letadlo na některém leteckém dnu, kde jsou bezpečnostní opatření minimální. Skupina vycvičených ozbrojenců by byla jistě schopna dostat se k připraveným letounům a vycvičený pilot by dokázal během pár minut vzlétnout. Na takový scénář upozorňuje např. úspěšný francouzský film Les Chevaliers du ciel, u nás promítaný pod názvem Sky Fighters: Akce v oblacích. Ukradený stroj by mohl sloužit jako účinná sebevražedná zbraň, protože může dosáhnout mnohem větší rychlosti než civilní dopravní letadlo. Rovněž nelze vyloučit, že teroristům by mohl vojenská letadla dodat některý „darebácký stát“, např. Írán.
Ohledně cílů se letecký superterorismus zdaleka nemusí omezovat jen na výškové budovy. Lákavým cílem mohou být např. přehradní hráze, jejichž většina by přímý zásahem letadlem nevydržela. Stejně tak si lze představit např. útok proti ropným rafinériím a zásobníkům ropy, mostům nebo elektrárnám. V případě jaderných elektráren už však jde spíše o superterorismus sázející na efekt jaderného zamoření. Do stejné kategorie patří i zmařený plán al‑Kajdy z roku 2002. Teroristé zřejmě měli v plánu unést letadlo a použít jej pro útok na některou z jaderných ponorek na námořní základně na Havaji.  Pearl Harbor targeted by terrorists, on-line text.

4   Raketový superterorismus

Balistické rakety jsou zpravidla pojímány výhradně jako nosiče zbraní hromadného ničení, takže už by měly ležet mimo rámec této práce. V historii však lze identifikovat přinejmenším jeden případ, který lze s jistou tolerancí pokládat za raketový superterorismus bez ZHN. Jedná se o ostřelování Izraele iráckými balistickými raketami Scud a Al‑Hussein. První z nich byla odpálena 18. ledna 1991, den po zahájení spojeneckých leteckých útoků proti Iráku. Saddám Husajn si dobře uvědomoval, že nemůže vojensky porazit koalici, jež se proti němu utvořila, ale doufal v její politické rozbití. A toho chtěl dosáhnout právě ostřelováním Izraele, protože očekával, že židovský stát provede odvetu, což donutí arabské země opustit koalici.
Saúdskoarabský princ Chalíd uvedl: „Jestliže Izraelci vstoupí do války, bude to nesmírně nebezpečné. Rozdělí to alianci. Bude to katastrofa.“  Arostegui, M. C.: Neviditelní bojovníci, s. 242. Irácké ostřelování Izraele každopádně naplňuje definici terorismu uvedenou výše, protože jeho primárním cílem nebylo poškodit Izrael, ale vyprovokovat jej k odvetě, a tím rozdělit koalici proti Iráku. Šlo o jasně politický, nikoli vojenský záměr. Izraelci skutečně měli v plánu odpovědět silou, ale USA je nakonec přesvědčily, aby od odvety upustili. Navíc vybavily Izrael střelami Patriot, které byly schopné irácké rakety sestřelovat. Irák vystřelil celkem 91 raket Scud a Al‑Hussein, z nichž 48 mířilo na Saúdskou Arábii, 40 na Izrael a tři na Bahrajn. Z nich pouze 13 zasáhlo plánované cíle, 44 bylo zničeno střelami Patriot a 34 spadlo do moře nebo na neobydlené oblasti.  Matloff, M.: Dějiny americké armády, s. 722-723.
Popsaný případ je ale přece jen poněkud netypický, protože šlo o akci provedenou státem. Pokud jde o raketový superterorismus nestátních aktérů, v současné době zřejmě nemá žádná teroristická skupina k dispozici balistické rakety. Minimálně jedna skupina ale má teoretickou možnost, jak je získat. Jde o libanonský Hizballáh, který se těší přímé podpoře Íránu. Teherán zatím zásobuje Hizballáh pouze dělostřeleckými raketami, ale pravděpodobně by jim mohl dodat i balistické rakety Šaháb, nejspíše v rozloženém stavu. Hizballáh by mohl tyto zbraně použít proti Izraeli, ale efekt takové akce je velice sporný, protože Izrael disponuje špičkovým protiraketovým obranným systémem Arrow. Navíc je pravděpodobné, že Izrael by odpověděl leteckým a raketovým úderem proti Íránu.

5   Pozemní superterorismus

Nejběžnějšími nástroji teroristů jsou samozřejmě výbušniny. Pro vyvolání efektu na úrovni ZHN pomocí konvenčních výbušnin lze postupovat dvojí cestou: Jednou je použití extrémně velkého množství účinné výbušniny a druhou je „pozemní“ útok na cíl, jehož zničení bude mít za následek ztráty a škody na úrovni ZHN, případně lze obě cesty kombinovat. První cesta se jeví jako méně realistická a z hlediska teroristů i méně racionální, protože by bylo třeba použít skutečně velká množství výbušnin, řádově tuny. O to větší hrozbu ovšem představuje hrozba útoků na některé specifické pozemní cíle.
Typickým příkladem neúspěšného pokusu o pozemní superterorismus byl pumový útok na World Trade Center, k němuž došlo 26. února 1993. V podzemních garážích vybuchla nálož trhavin v automobilu. Exploze vytvořila šest pater hluboký kráter a vyvolala požár, jehož dým pronikl celou budovou. Zahynulo šest lidí a okolo 1000 byl zraněno. Útok spáchala skupina teroristů kolem Pákistánce Ramzího Júsefa, která byla v prosinci 1993 postavena před soud.  Poledne, A.: Největší teroristické akce moderní doby, s. 117-118. Vypověděli, že jejich cílem bylo narušit základy budovy, aby se zřítila. Odborníci zjistili, že použité množství výbušniny bylo nedostatečné a vůz stál na nevhodném místě. Více takových výbuchů by však základy opravdu mohlo vážně narušit a budova by nemusela vydržet.
Pozoruhodný koncept pozemního superterorismu byl nastíněn v románu Vnitřní nepřítel od Larryho Bonda. Teroristé by mohli nechat explodovat cisternu s hořlavinami a výbušninami na některém z velkých mostů na pobřeží USA. Pokud by cisterna vybuchla poblíž některého závěsného pilíře, mohlo by dojít ke zřícení mostu do moře i se stovkami aut. Počet obětí by zřejmě překročil tisíc a materiální škody by šly do miliard. Velké škody by mohl způsobit i pumový útok proti přehradním hrázím nebo zařízením petrochemického průmyslu.

6   Námořní superterorismus

Námořní lodě jsou ve spojitosti s terorismem zpravidla chápány jako cíl pro únos, případně jako prostředek dopravy ZHN. Ale i sama loď se může změnit v improvizovanou ZHN. Týká se to hlavně nákladních lodí a tankerů, které přepravují ropu, zkapalněný zemní plyn (LNG), zkapalněný propan‑butan (LPG) či ledek.  Nincic, D. J.: The challenge of maritime terrorism. Threat identification, WMD and regime response, Journal of Strategic Studies, August 2005, Vol. 28 Issue 4, p. 622 a 625. Výbuch tankeru se zkapalněným zemním plynem by v podstatě odpovídal gigantické palivo‑vzdušné náloži a jeho destrukční účinky by byly srovnatelné s malou nukleární bombou. Exploze takového tankeru v některém z přístavů se zásobníky ropy by zřejmě způsobil nezvladatelný požár přilehlého města a počet obětí by se nepochybně pohyboval v tisících. Problém je v tom, že takovým útokům lze jen velmi těžko zabránit, protože by postačil jeden terorista s protitankovou raketou, případně sebevražedný útočník s nevelkou zásobou výbušnin.  Tamtéž, p. 628.
V minulosti už došlo k únosům tankerů, především v jihovýchodní Asii. Únosci zpravidla požadovali výkupné za životy posádky, ale např. v roce 2003 byl v Moluckém průlivu unesen tanker Dewi Madrim, který teroristé zkoušeli navigovat mezi ostrůvky v průlivu. Objevil se názor, že šlo pouze o generální zkoušku na akci, při které by byl tanker použit jako plovoucí bomba. V dubnu 2004 byl vyhlášen poplach kvůli tankeru s LNG, který připlouval do New Yorku, protože existovalo podezření, že jej kontrolují alžírští teroristé.  Tamtéž, p. 629-630.
Stejně jako v případě leteckého superterorismu může dojít i ke zneužití vojenských zbraní teroristy. Existuje reálná hrozba, že teroristé by se mohli zmocnit menší hladinové válečné lodě nebo ponorky, případně by jim toto plavidlo mohl poskytnout některý „darebácký stát“. V polovině 90. let, v době nejhorší ekonomické krize Ruska, se objevily zprávy, že soukromé osoby (patrně napojené na organizovaný zločin) jevily zájem o zakoupení některých starších ruských ponorek. Tématem možného zneužití ponorek teroristy se ve svých románech zabývá hlavně australský spisovatel Patrick Robinson.  Patrick Robinson, oficiální WWW stránky.

7   Závěr

Cílem práce bylo popsat některé metody a prostředky, kterými mohou teroristé dosáhnout účinků srovnatelných se ZHN. Superterorismus bez použití ZHN v současné době představuje mimořádnou hrozbu. Zdroje ZHN jsou přece jenom určitým způsobem kontrolovány, naproti tomu superterorismus bez použití ZHN je z velké části improvizační metodou, která mnohdy využívá nekonvenční útočné prostředky. Největší pozornost se věnuje uneseným civilním letadlům, ale kromě nich existuje řada dalších hrozeb tohoto typu. Určitě by měla být více studována hrozba použití unesených lodí jako „plovoucích bomb“ a možnost, že teroristům se dostanou do rukou vojenské zbraně. Obávám se však, že hrozba těchto metod bude ve větším měřítku řešena stejně jako použití unesených letadel po 11. září 2001, tedy až poté, co bude teroristický útok za jejich použití úspěšně proveden.
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