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1   Úvod

V roce 2002 došlo ve vojensko‑politické sféře ke dvěma významným událostem. Spojené státy odstoupily od Smlouvy o protiraketové obraně a začaly rozvíjet komplexní protiraketový štít, na což Ruská federace zareagovala odstoupením od smlouvy START‑2. V tomto textu bude stručně shrnuta historie obou smluv, dále budou popsány důvody, které vedly USA a Rusko k odstoupení od nich, a nakonec bude nastíněna možná souvislost těchto kroků a jejich reálný vztah ke snaze o odzbrojení. V příloze je shrnut současný stav ruských raketových sil, jejichž kvalitativní zlepšování probíhá.

2   Stručná historie smlouvy ABM

První návrh smlouvy o omezení protiraketové obrany předložili Američané už v roce 1967, ale Sovětský svaz s ní tehdy ještě nesouhlasil, protože se nechtěl vzdát svého náskoku ve vývoji protiraketových střel. Smlouva ABM (plným názvem Treaty on the Limitation of Anti‑Ballistic Missile Systems, česky Smlouva o omezení obrany proti balistickým střelám) byla dojednána koncem v rámci známých a úspěšných Rozhovorů o omezení strategických zbraní (Strategic Arms Limitation Talks) čili SALT‑1 (v ruštině POSV, Peregovory po ograničeniju strategičeskich vooruženij). Dohodu SALT‑1 včetně smlouvy ABM podepsali 26. května 1972 v Moskvě americký prezident Richard Nixon a generální tajemník KSSS Leonid Iljič Brežněv. Zatímco vlastní smlouva SALT‑1 měla platnost pět let, smlouva ABM byla podepsána s časově neomezenou platností.  Pitschmann, V.: Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, str. 340‑341.
Smlouva ABM byla postavena na teorii, že proliferace systémů protiraketové obrany může zvýšit riziko globální jaderné války. Pokud by jedna ze supervelmocí disponovala rozsáhlým a účinným protiraketovým obranným systémem, mohlo by ji to svést k myšlence zasadit první úder, neboť odvetný úder protivníka by mohl být z velké části nebo úplně odražen. Dalším důvodem byla idea, že pokud se velmoci vzdají protiraketové obrany, budou zcela přirozeně usilovat o omezení raketových zbraní nepřítele mírovou cestou.
V původní verzi smlouvy z roku 1972 byla protiraketová obrana omezena tak, že každá ze dvou smluvních stran mohla mít dva takové systémy (jeden pro obranu hlavního města a druhý pro obranu jedné základny mezikontinentálních balistických střel) a každý z nich mohl mít nejvýše 100 odpalovacích zařízení a 100 raket. 3. července 1974 byla smlouva doplněna dodatkem, který limitoval protiraketovou obranu na jeden systém. Spojené státy se rozhodly bránit stanoviště balistických raket Minuteman v Grand Banks, zatímco Sovětský svaz dal přednost ochraně Moskvy.  Tamtéž, str. 319‑320. Sovětská propaganda poté samozřejmě využila tohoto rozdílu k propagaci „mírumilovnosti“ SSSR a odsouzení „militarismu“ USA, ale zatajila, že v okolí Moskvy se nachází několik základen balistických raket, takže moskevský obranný systém má ve skutečnosti stejný účel jako americký. Americký protiraketový systém navíc nikdy nebyl plně funkční, zatímco ruský systém A‑135 Baton je stále operačně použitelný. Moskva je tak jediným městem na světě s fungující obranou proti strategickým raketám.  Visingr, L.: Protiraketová obrana, ATM, roč. XXXVII, č. 2, 2005, s. 7-8.

Smlouva ABM omezovala i vývoj a kvalitativní zdokonalování protiraketových obranných systémů a naprosto zakazovala některé kategorie zbraní, především antirakety na mobilních podvozcích, na lodích, letadlech a ve vesmírném prostoru. Její slabinou však byla skutečnost, že se omezovala výlučně na raketové prostředky obrany a ignorovala jiné metody likvidace balistických raket. Díky tomu pak SSSR i USA rozvíjely např. výkonné protiraketové lasery, které smlouva ABM nijak neomezovala. Smlouva navíc pokrývala pouze ty typy antiraket, které byly určeny pro obranu před strategickými balistickými střelami, ale nijak se nedotýkala systémů obrany proti raketám kratších dosahů, což Sovětskému svazu umožnilo nerušený vývoj protivzdušných systémů rodiny S‑300 navržených primárně proti americkým raketám středního doletu. Pozdější verze řady S‑300 už umožňují i ničení strategických raket, takže lze říci, že Sovětský svaz (a později Rusko) smlouvu ABM fakticky porušoval.  Visingr, L.: Protiraketová obrana, ATM, roč. XXXVII, č. 2, 2005, s. 8.
Smlouvu ABM však oficiálně vypověděly Spojené státy. V průběhu 90. let se stále častěji objevovaly hlasy volající po jejím zrušení nebo revizi, neboť Spojeným státům znemožňovala vytvoření obranného systému proti raketám „darebáckých států“. Americký prezident George Bush starší vyhlásil v roce 1991 doktrínu GPALS (Global Protection Against Limited Strike), podle níž měl být takový štít budován. Jak název naznačuje, americký protiraketový systém nemá zastavit mohutný raketový úder Ruska (to se ostatně ukázalo jako prakticky nemožné, protože i nepatrný počet proniknuvších raket by způsobil ohromné škody), nýbrž omezený úder „darebáckých režimů“, jako je Severní Korea a Írán.
Prezident Bill Clinton sice program protiraketové obrany značně omezil, ale neodvážil se jej zastavit, takže vývoj pokračoval pomalu dále. Zásadní impuls však znamenal až nástup prezidenta George Bushe mladšího, který prosazoval urychlení vývoje protiraketové obrany už během své volební kampaně v roce 2000. Jedním z jeho prvních činů v resortu obrany pak bylo mohutné navýšení prostředků investovaných do protiraketové obrany, oficiálně známé jako BMD (Ballistic Missile Defense). Jde o komplexní mnohovrstevný systém, který kromě těžkých statických antiraket zahrnuje i menší mobilní střely a také letecký laser ABL schopný zasahovat startující balistické rakety. Soustava ABM nemá chránit jen území USA, ale rovněž americké vojenské jednotky v zahraničí.  Tamtéž, s. 8‑9.

Kompletní rozvoj takového protiraketového štítu však byl v přímém rozporu se smlouvu ABM. Na summitu G‑8 v červenci 2001 se americký prezident George Bush a jeho ruský protějšek Vladimir Putin dohodli na společném jednání o americké protiraketové obraně a na případné revizi smlouvy ABM. Avšak už 24. srpna 2001 prezident Bush veřejně prohlásil, že USA mají v úmyslu smlouvu ABM vypovědět. Smlouva ABM byla projednávána během rozhovorů o redukci strategických zbraní (SORT) v listopadu 2001, avšak dohody (údajně) nebylo dosaženo. 13. prosince 2001 prezident Bush oznámil, že USA jednostranně vypovídají smlouvu ABM (tento krok je v souladu s XV. článkem smlouvy). Vzhledem k šestiměsíční výpovědní lhůtě přestala smlouva ABM platit 13. června 2002. Rusko samozřejmě tento krok ostře kritizovalo, ale jeho kritika neměla dlouhého trvání.  Svršek, J.: Americký národní raketový obranný systém (6), on‑line text.

3   Stručná historie smlouvy START‑2

Smlouvu START‑2 (Strategic Arms Reduction Talks) podepsali v lednu 1993 americký prezident George Bush starší a jeho ruský protějšek Boris Jelcin. Smlouva odrážela změněné vztahy obou supervelmocí, které se zavázaly, že sníží své strategické raketové síly na úroveň 60. a 70. let. Do roku 2001 měl celkový počet nukleárních hlavic klesnout na 4200 v USA a na 3800 v Rusku. Ve druhé fázi trvající do konce roku 2002 měly tyto počty klesnout na 3500 a 3000. Do roku 2007 se perspektivně uvažovalo o dalším snížení počtu hlavic. Obě země se také zavázaly k úplnému vyřazení pozemních strategických raket s vícenásobnými hlavicemi. Počet jaderných hlavic na raketonosných ponorkách měl do 1. ledna 2003 klesnout na 1750 v USA a na 1700 v Rusku. Posledním bodem bylo snížení počtu strategických bombardérů a jejich nukleární výzbroje.
Americký Senát smlouvu ratifikoval 27. ledna 1996 a ruská Duma 14. dubna téhož roku. Ruští poslanci však měli ke smlouvě podstatné výhrady, protože se (celkem oprávněně) zdála být pro Rusko nevýhodná, a její zachování podmínili trváním smlouvy ABM.  Pitschmann, V.: Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, str. 343. Smlouva však nebyla nikdy naplněna a po oznámení USA, že odstoupí od smlouvy ABM, začalo Rusko dávat najevo úmysl odstoupit od START‑2. Tento krok byl učiněn den po ukončení platnosti smlouvy ABM, tj. 14. června 2002. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo: „Ruská federace zaznamenává absenci jakýchkoliv předpokladů vstoupení smlouvy START‑2 v platnost a necítí se jí být nadále vázána.“ Spojené státy vyjádřily s tímto krokem nesouhlas a označily START‑2 za „úhelný kámen globální bezpečnosti“. Ale stejně jako v případě ruské kritiky odstoupení od smlouvy ABM netrvaly projevy nesouhlasu dlouho.  Rusko odstoupilo od nefunkční odzbrojovací smlouvy START-2, on‑line text.

4   Důvody odstoupení od smlouvy ABM

Americké formální vypovězení smlouvy ABM bylo způsobeno především snahou „uvolnit si ruce“ při vývoji systémů protiraketové obrany. Pokud bychom však postupovali skutečně důsledně, museli bychom dospět k závěru, že smlouva ABM pozbyla faktickou platnost už v polovině 90. let, kdy USA obnovily vývojový program protiraketové obrany. Podle V. článku smlouvy ABM se obě země zavazují nevyvíjet protiraketové střely umístěné na moři, ve vzduchu, ve vesmíru a na mobilních pozemních platformách. Námořní protiraketové střely Standard SM‑3 a mobilní antirakety THAAD tedy tuto smlouvu explicitně porušovaly. Avšak ani u druhé strany nelze hovořit o dodržování, protože např. komplex protivzdušné obrany S‑400 Triumf je schopen účinně zasahovat strategické balistické střely.
Američané dali opakovaně najevo, že jejich protiraketový systém není určen jako obrana proti hypotetickému ruskému útoku, dokonce toho ani technicky není schopen. Jeho úkolem je obrana území USA a amerických vojenských jednotek před omezeným raketovým úderem „darebáckých režimů“, což v současné době znamená především Írán a Severní Koreu; dříve připadala v úvahu také Libye nebo Irák. Jak Írán, tak Severní Korea v blízké době budou mít (pokud již nemají) balistické rakety schopné zasáhnout kontinentální území USA. Už dlouho pak disponují rozsáhlým arzenálem balistických raket krátkého a středního dosahu, kterými ohrožují sousední státy a americké jednotky v tom kterém regionu. Je prakticky nepochybné, že v případě amerického zásahu by tyto země své rakety použily a velmi pravděpodobně by je vybavily hlavicemi s náplní zbraní hromadného ničení. Další možností, které se Američané velice obávají, je odpálení balistické rakety z lodě poblíž pobřeží USA. Taková akce nejspíše je v možnostech některých teroristických skupin. Vzhledem ke globální válce proti terorismu je účinný protiraketový systém pro USA naprosto nezbytný.  Visingr, L.: Protiraketová obrana, ATM, roč. XXXVII, č. 2, 2005, s. 8. Kromě toho stojí za zmínku, že vlastní protiraketové systémy vyvíjejí i další země, např. Francie (systém SAMP‑T), jichž se smlouva ABM netýká, takže by mohla vzniknout asymetrie.
Stručně lze říci, že smlouva ABM neodrážela geopolitickou realitu současného světa, což ostatně ani nemohla, protože vznikla před více než třiceti lety. Smlouva ABM byla reliktem studené války a fakticky už dlouho neplatila, resp. byla dlouhodobě porušována. Americké vypovězení pak bylo jen formálním potvrzením existujícího stavu.

5   Důvody odstoupení od smlouvy START‑2

Jestliže americké vypovězení smlouvy ABM měla zcela jasné důvody, ruské odstoupení od smlouvy START‑2 už je poněkud komplikovanější. Je samozřejmě lákavé interpretovat jej pouze jako „odvetu“ za americký krok, což do určité míry podporovala rétorika některých ruských politických a vojenských představitelů (nikoli ovšem samotného prezidenta Putina). Podrobnější analýza však ukazuje, že skutečnost je značně odlišná.
Především je třeba zopakovat, že Rusko smlouvu START‑2 nikdy nepovažovalo za příliš výhodnou, právě naopak. Důvodem tohoto postoje byl zejména odlišný význam jednotlivých prvků americké a ruské jaderné zbraňové triády. Páteří americké jaderné triády jsou ponorky s balistickými raketami Trident; v roce 2002 mělo americké námořnictvo 14 raketonosných ponorek, které nesly 432 raket s 3120 hlavicemi.  Andrejsek, T.: Ponorky U.S. Navy: Páteř jaderné triády USA, ATM, roč. XXXV, č. 7, 2003, s. 30. Naproti tomu ruské námořnictvo mělo ve stejné době sice dvacet ponorek a 332 raket, ale pouze 1744 hlavic.  Andrejsek, T.: Ruské raketonosné ponorky: Stav krize trvá, ATM, roč. XXXV, č. 4, 2003, s. 32. Američané vyřadili své čtyři nejstarší ponorky, zatímco Rusko vyřadilo z dvaceti ponorek hned sedm a dnes má jeho námořnictvo pouze 672 hlavic.  Russian Strategic Nuclear Forces, WWW stránky. Rusko považuje za dominantní prvek své triády pozemní balistické rakety, protože na rozdíl od USA disponuje i mobilními strategickými balistickými raketami. Američané vlastní přesně 500 pozemních raket s 1200 hlavicemi,  Andrejsek, T.: Strategické síly USA: Transformace, ATM, roč. XXXV, č. 5, 2003, s. 34‑37. zatímco Rusko má 542 pozemních raket (z nich 291 mobilních) s 1907 hlavicemi. Nehledě k tomu, že ruské pozemní rakety jsou jasně pokročilejší a výkonnější než americké.  Russian Strategic Nuclear Forces, WWW stránky.
Smlouva START‑2 byla zjevně zaměřena právě proti pozemním strategickým raketám. Jak už bylo uvedeno, Američané vyřadili své čtyři nejstarší raketonosné ponorky, což však měli stejně v úmyslu, protože je přestavují na nosiče střel s plochou dráhou letu. Z pozemích raket Američané vyřadili pouze 50 raket MX, které byly tak jako tak považovány za relikt studené války. Naopak Rusko by se podle smlouvy START‑2 muselo vzdát cca 150 těžkých raket RS‑20 Vojevoda, známých pod přiléhavým kódem NATO SS‑18 Satan, a rovněž raket RS‑22 Moloděc, jejichž umístění na neustále se pohybujících a těžko sledovatelných železničních soupravách Američanům mimořádně vadilo.

Všechny ostatní americké i ruské pozemní rakety s více hlavicemi měly projít konverzí, po které by mohly nést už pouze jednu hlavici. Týkalo se to 350 amerických raket Minuteman III se třemi hlavicemi a 129 ruských raket UR‑100N s šesti hlavicemi. Také z tohoto hlediska byla smlouva START‑2 výhodnější pro USA, které mají k dispozici mnohem větší vojenský rozpočet, takže konverze pro ně nepředstavuje problém. Navíc je zřejmé, že pro Rusko by celková ztráta úderné síly byla významnější, protože raketa se šesti hlavicemi je samozřejmě efektivnější zbraní než raketa se třemi hlavicemi.  Andrejsek, T.: Strategické síly USA: Transformace, ATM, roč. XXXV, č. 5, 2003, s. 34‑37.
Tento rozpor se odrazil i v jednání o smlouvě START‑3, která začala v roce 2001. Jejich výsledkem je smlouva SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty), kterou 24. května 2002 v Moskvě podepsali prezidenti George Bush mladší a Vladimir Putin. Smlouva začala platit 1. června 2003, kdy si zástupci obou stran vyměnili ratifikační listiny. SORT se od předchozí smlouvy START‑2 zásadně liší. Především respektuje odlišnosti uspořádání jaderných triád obou zemí. USA a Rusko se totiž zavázaly, že do roku 2012 zredukují počty svých jaderných hlavic na 1700 až 2200, a to zcela bez ohledu na to, na jakých raketách budou tyto hlavice umístěny. Smlouva SORT se vlastně vůbec netýká raket, ale výhradně hlavic.  Pitschmann, V.: Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, str. 344.
Právě tato skutečnost sehrává velkou roli. Ukazuje se totiž, že balistické rakety se mohou stát nesmírně důležitou zbraní ve válce proti terorismu, v níž je často třeba udeřit rychle, tvrdě a přesně. Problémem ostatních zbraní, především bojových letounů, je ale nedostatek onoho faktoru „rychle“, protože bombardérům trvá let na místo určení několik hodin. Naproti tomu balistická raketa dosáhne svého cíle za 20 až 40 minut. USA i Rusko již otestovaly konvenční hlavice pro balistické střely s přesným družicovým naváděním.  Andrejsek, T.: Strategické síly USA: Transformace, ATM, roč. XXXV, č. 5, 2003, s. 37. Lze si snadno představit např. odpálení takové rakety proti místu, kde družice zjistí přítomnost šéfa nějaké teroristické organizace. V krajním případě nelze vyloučit ani použití taktické nukleární hlavice s nízkým zamořením, např. proti skladu chemických nebo biologických zbraní. Američané už dokonce uvažují o reaktivaci vyřazených raket MX a jejich vybavení konvenčními hlavicemi.
Z předcházejícího textu jasně vyplývá, že po podpisu a ratifikaci smlouvy SORT ztratila smlouva START‑2 jakýkoli význam. Pro Rusko byla velmi omezující a nákladná a znamenala podstatnou redukci jeho strategického arzenálu, který by proto značně zaostal za americkým. Jen těžko je tedy možné tvrdit, že vypovězení smlouvy START‑2 bylo nějakou „odvetou“ za americké vypovězení smlouvy ABM.

6   Souvislost smluv ABM a START‑2

Smlouvy ABM a START‑2 spolu formálně nijak nesouvisejí. Přesto však byly od samého počátku dávány do souvislostí a vypovězení smlouvy START‑2 přišlo pouhý den od ukončení platnosti smlouvy ABM. Obě smlouvy pak měly ještě jeden důležitý společný rys. Každá z nich výrazně omezovala jednu ze supervelmocí. ABM bránila Spojeným státům ve výstavbě protiraketového obranného štítu a START‑2 znamenal značnou a nákladnou redukci ruských raketových sil. A navíc zde byla smlouva SORT, která redukuje počty jaderných zbraní ještě významněji než START‑2, ale zároveň přihlíží ke specifickým uspořádáním jaderných triád a k možnostem obou zemí.
Výsledky jsou pro obě země jednoznačně pozitivní. USA mohou budovat protiraketovou obranu bez jakýchkoli formálních překážek, zatímco Rusko si ponechává ve výzbroji těžké rakety RS‑20 a UR‑100N. Existence amerického obranného štítu dokonce poskytuje Rusku argument pro rozmisťování většího počtu nejmodernějších raket Topol‑M, které díky svým manévrovacím schopnostem mohou tímto štítem (teoreticky) proniknout. Část amerických a ruských raket bude posléze přestavěna na nosiče konvenčních hlavic.
A domnívám se, že právě v těchto pozitivních výsledcích je třeba hledat kořeny celé věci. USA a Rusko se vzájemně neohrožují a jejich vztahy jsou pravděpodobně na nejlepší úrovni v celé jejich historii. Ruské rakety nejsou určeny proti USA a americký protiraketový štít nemá ničit ruské rakety. Není žádným tajemstvím, že prezidenti Bush a Putin k sobě chovají nadstandardní přátelské vztahy. Vzájemná kritika odstoupení od smluv byla sice intenzivní, ale skončila právě tak rychle, jako začala. Ze všech uvedených skutečností můžeme vyvodit, že vypovězení smluv ABM a START‑2 bylo předem dohodnuto, dokonce snad na jednáních v listopadu 2001, během nichž se údajně žádné dohody nepodařilo dosáhnout.
A pro zajímavost lze uvést ještě jednu skutečnost, která také mohla sehrát svou roli. Krátce před tím, než prezident Bush oznámil úmysl odstoupit od smlouvy ABM, schválil zahraniční výbor amerického Senátu odepsání podstatné části ruského dluhu vůči USA.  Rogov, S.: Dohody jsou nejlepším přítelem přítele, on‑line text. Možná šlo jen o časovou shodu, ale možná také ne.

7   Závěr

Vypovězení smluv ABM a START‑2 bylo kritizováno jako narušení kontroly zbrojení. Jak ale předchozí text ukázal, takové obvinění se nezakládá na pravdě. Smlouva ABM fakticky už dlouho neplatila, americká protiraketová obrana je výhradně obranným systémem a existence smlouvy SORT dělala smlouvu START‑2 prakticky zbytečnou. Je velmi pravděpodobné, že vypovězení smluv bylo předem dohodnuto, protože byly pro USA a Rusko omezující. Navíc vznikly podmínky pro použití balistických raket v rámci boje proti terorismu.
Jestliže se prezidenti obou supervelmocí dokázali dohodnout na takovém kroku, svědčí to o stále se zlepšujících vztazích USA a Ruska. Znamená to nárůst vzájemné důvěry, protože obě země si musely být jisté upřímnými úmysly druhé strany. Obě země jsou si také vědomy, že se svými vojenskými silami představují v dnešním nebezpečném světě největší garanty bezpečnosti a že musejí maximálně spolupracovat, protože i přes některé názorové rozpory mají mnohem více společného než rozdílného.

Příloha: Přehled současných ruských balistických raket

Všechny početní údaje se vztahují k 1. lednu 2006.

Pozemní rakety
Kód NATO
Vlastní raketa
Raketový systém
Počet hlavic
Počet raket
SS‑18 Satan Mod 3
R‑36MUTTCh
RS‑20B Vojevoda
10
40
SS‑18 Satan Mod 4
R‑36M2
RS‑20V Vojevoda
10
40
SS‑19 Stiletto
UR‑100N
RS‑18
6
129
SS‑24 Scalpel
RT‑23UTTCh
RS‑22 Moloděc
10
0
SS‑25 Sickle
RT‑2PM
RS‑12M Topol
1
291
SS‑27
RT‑2PM1
RS‑12M1 Topol‑M
1
0
SS‑27
RT‑2PM2
RS‑12M2 Topol‑M
1
42
Celkový počet hlavic, resp. raket
1907
542

Pozn. Rakety RS‑22 na železničních podvozcích byly vyřazeny na konci roku 2005. Mobilní verze rakety Topol‑M, tj. raketa RT‑2PM1, vstoupí do výzbroje v letošním roce.

Ponorkové rakety
Kód NATO
Vlastní raketa
Raketový systém
Počet hlavic
Počet raket
SS‑N‑18 Stingray
R‑29R / D‑9R
RSM‑50 Volna
3
96
SS‑N‑23 Skiff
R‑29RM / D‑9RM
RSM‑54 Šetal (Štil)
4
96
SS-N‑30
R‑30
RSM‑56 Bulava
6
0
Celkový počet hlavic, resp. raket
672
192

Pozn. Dvacet raket SS‑N‑30 je umístěno na ponorce TK‑208 Dmitrij Donskoj, která však slouží jen pro zkušební účely. Hlavními nosiči těchto raket budou ponorky nové třídy Projekt 955 Borej, z nichž první (jménem Jurij Dolgorukij) má vstoupit do služby v roce 2008.
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