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Anotace:
Článek analyzuje aktuální bezpečnostní hrozbu – proliferaci zbraní hromadného 

ničení (ZHN) – z hlediska koncepce aktérů. Proliferace ZHN je iniciována aktéry, kteří 
usilují o vlastnictví těchto zbraní (v současnosti především tzv. „darebácké státy“ a tero-
ristické skupiny). V některých případech proliferační obchody probíhají za angažo-
vanosti zprostředkovatelů (mj. „třetích států“, skupin organizovaného zločinu apod.). 
Původci nebo dodavatelé proliferačního zboží jsou státy, rmy, vědci apod. Různí aktéři 
bojují proti proliferaci (státy a jejich specializované instituce, mezinárodní organizace, 
nevládní organizace). 

¬¬¬

Úvod
V souvislosti s tzv. novými bezpečnostními hrozbami po skončení studené války 

je velmi často diskutována i problematika proliferace zbraní hromadného ničení (ZHN) 
(Müller 2003). Např. Jan Eichler hovoří o proliferaci jako o závažné a záměrné 
hrozbě „vojenského charakteru, která směřuje proti řadě států, ale stejně tak může smě-
řovat i proti celému systému mezinárodních bezpečnostních vztahů na regionální nebo 
dokonce globální úrovni“ (Eichler 2003: 8). Platná verze Bezpečnostní strategie České 
republiky z prosince 2003 považuje snižování rizika šíření ZHN a jejich nosičů za 
jeden ze strategických zájmů našeho státu (Vláda České republiky 2003: 6). V tomto 
příspěvku je nastíněn optimalizovaný rámec pro analýzu proliferace jako bezpečnostní 
hrozby z hlediska aktérů, kteří se na ní podílejí. Proliferaci je však třeba nejprve de-
novat, zjistit podmínky pro její rozvoj a vymezit nejvýznamnější ohrožení, které z ní 
vyplývají.
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OBRANA A STRATEGIE

1.  Vymezení proliferace 
Anglické slovo „proliferate“ („rapidně vzrůstat“) vychází z latinských slov „proles“ 

a „ferre“ (Guralnik 1983: 478), přičemž „proles“ znamená „to, co roste“ (v dalších 
významech pak rovněž „mládež“ či „potomstvo“ a „ferre“ má řadu významů, přede-
vším však „nésti“ (Pražák, Novotný, Sedláček 1948: 549, 1069). Původní užití prolife-
race jako odborného „konceptualizovaného pojmu“ je spojeno především s lékařstvím 
a botanikou. Např. Akademický slovník cizích slov z roku 1998 vymezuje proliferaci 
1. medicínsky jako „novotvoření tkáně podmíněné zmnožením buněk (zánětlivá pro-
liferace, nádorová proliferace)“ a 2. botanicky jako „centrální nebo axiální prorůstání 
květů n. květenství“ a 3. rovněž botanicky jako virovou chorobu „projevující se nápad-
ným zvětšením nebo přemnožením palistů“ (Petráčková, Kraus a kol. 1998). Jestliže je 
tedy v současné české bezpečnostní terminologii jako český ekvivalent proliferace uží-
váno slovo „šíření“, není to zcela přesné, avšak jiné nabízející se jednoslovné překlady 
(„bujení“, „rozrůstání“ apod.) by byly z jazykového hlediska využitelné ještě problema-
tičtěji. 

V bezpečnostní oblasti začal být pojem proliferace v anglosaské oblasti užíván pro 
označení šíření zbraní a s nimi souvisejících technologií. Nejprve se s největší pravdě-
podobností objevil v souvislosti s rozšířením atomových zbraní mimo kruh „klasických 
pěti“ atomových mocností (Bundesnachrichtendienst 2002). Některé nynější denice 
přitom v rámci vymezení proliferace počítají pouze se šířením ZHN a zpravidla i jejich 
nosičů, v jiných případech je však proliferace spojena i se šířením konvenčních zbraní 
(Center for Defence Information 2003). V prvním z uvedených pojetí lze proliferaci de-
novat jako šíření ZHN, případně produktů, které jsou využívané k jejich výrobě (včetně 
potřebného know-how), jakož i nosičů těchto zbraní (Bundesamt für Verfassungsschutz 
2002: 2). 

ZHN jsou denovány jako zbraně s velkou ničivou silou anebo s velkým plošným 
účinkem. Zpravidla jsou takto označovány jaderné, chemické, biologické a radiologické 
zbraně (Buchbender, Bühl, Kujat 1992: 97). Systémy ZHN jsou odlišné od konvenčních 
zbraní jak ve smyslu jejích kolaterálních škod (devastace osob a majetku přiléhajících 
k cíli), tak i ve smyslu jejich odstrašujícího potenciálu (Evans, Newnham 1998: 570). 
V poslední době se však hovoří i o tzv. konvečních ZHN, a to jak ve smyslu využití 
různých prostředků ke způsobení škod velkého rozsahu bez využití radioaktivních, che-
mických nebo biologických látek (typicky útoky z 11. září 2001), tak i ve smyslu 
útoků na civilní či vojenská zařízení, která obsahují škodlivé jaderné, chemické či biolo-
gické látky, které mohu být útokem uvolněny do okolního prostoru (mohlo by se jednat 
např. o útoky na jaderné elektrárny, chemické továrny, dopravní prostředky přepravující 
nebezpečné látky apod). (Cirincione, Wolfstahl, Rajkumar, 2002: 16—17). Řazení této 
problematiky do výzkumu proliferace však může být sporné.

V současnosti probíhají i výzkumy dalších typů zbraní, které by mohly mít účinky 
srovnatelné s dosavadními ZHN. Jedná se např. o infrazvukové zbraně (ovlivňující 
lidské chování šířením akustických vln), elektromagnetické zbraně (působí na biolo-
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gické funkce lidí) anebo genetických zbraní (ovlivňují vývojové procesy v lidském orga-
nizmu, jedná se v podstatě o specický podtyp biologických zbraní). Úvahy směřují i do 
oblasti využití radiologie, laserového záření, klimatických a geofyzikálních podmínek 
na ničení vojenských i civilních uskupení (Polonský 2002: 235). 

Aby mohly být jaderné, chemické či biologické látky účinně využity, musí být 
odpovídajícím způsobem dopraveny na cíl. Z hlediska soudobé proliferace ZHN jsou nej-
sledovanějšími technologiemi, využitelnými jako nosiče, balistické rakety (pro výrobu 
střel s plochou dráhou letu nemají zpravidla aktéři, usilující o zisk ZHN potřebné kapa-
city). Je však třeba mít na paměti, že pro většinu ZHN je k dispozici řada potenciálních 
nosičů, které mohou být využity i pro konvenční zbraně. Jedná se o letadla různých typů 
(která tedy nesou ZHN zpravidla ve formě leteckých pum, mohou však například roz-
prašovat i aerosoly), rakety a řízené střely, miny, dělostřelecké granáty apod. 

Teroristé, používající ZHN, mohou použít i mnohem jednodušší nosiče, ať by se 
jednalo např. o „balíčkovou bombu“ s chemickou či biologickou náplní, dopis s in-
kovanými bakteriemi anebo dokonce i o sebevražedného teroristu, který by inicioval 
výbuch bomby s chemickou či radiologickou náplní na svém těle (pravděpodobnější 
jsou však nosiče ve formě automobilů, letadel či lodí řízených či naváděných teroristy). 
Biologické či chemické zbraně v kapalné či aerosolové formě lze v některých přípa-
dech (vodovodní systémy, uzavřené prostory) zcela prostě „vypustit“ z nádob. Biologic-
kou nákazu může roznášet i inkovaný hmyz. Z hlediska výzkumu proliferace je pro 
výše zmíněné „primitivní nosiče“ podstatné, aby byla dokázána jejich případná vazba na 
ZHN.

Podstatná charakteristika proliferace spočívá v tom, že šíření ZHN probíhá 
„nepřímo“. Tyto zbraně zpravidla nelze pořídit jako „hotové produkty“, i když ani to 
v současnosti nelze vyloučit. Atomové, chemické a biologické zbraně doposud nejsou 
dostupné na mezinárodním trhu se zbraněmi. Státy a další aktéři, kteří se jimi chtějí 
vyzbrojit, jsou proto nuceni vybudovat vlastní výzkumné, vývojové a produkční kapa-
city, případně alespoň zajistit mezinárodní síť, jejimž prostřednictvím bude získána 
„hotová zbraň“. 

2.  Typologie proliferace
Proliferaci je možné rozčlenit na základě různých hledisek. V některých pracích je 

rozlišováno mezi vertikální a horizontální proliferací. 
Vertikální proliferací se rozumí rozvoj a zlepšování existujících kapacit prostřed-

nictvím vojenského výzkumu a vývoje. 
Horizontální proliferaci jsou všechny procesy, při nichž státy nebo nestátní aktéři 

získávají zbrojní arzenály, aniž by je předtím zlepšily. 
Vertikální a horizontální proliferace se přitom mohou vzájemně doplňovat (Prolife-

ration 2003). Ve vztahu k této typologii je však třeba upozornit, že velká část autorů se 
proliferací zabývá pouze ve smyslu „horizontálního typu“. 
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Proliferaci lze dělit i na státní (pokud o získání ZHN usilují státy) a subnacionální 
(pokud získání ZHN usilují substátní skupiny) (Keller, Anet 1994: ).

Další možné dělení se týká toho, jaké zbraně či nosiče jsou získávány. V nej-
obecnějším smyslu lze tedy vymezit proliferaci jaderných, radiologických, chemických, 
biologických, případně dalších ZHN a nosičů ZHN. V rámci každé kategorie je podle 
specializovaných druhů zbraní vymezit i řadu podtypů.

Jiná typologie proliferace rozeznává proliferaci vědomostí (tj. znalostí, jak ZHN 
vyrobit) a proliferaci materiálů (tj. šíření materiálů, které jsou k výrobě ZHN potřebné) 
(Keller, Anet 1994). V rámci této typologie by bylo možné vyčlenit i další typ, sice pro-
liferaci ZHN bezprostředně schopných nasazení (tj. v „hotové formě“ – zřejmě nejčastěji 
se v tomto směru diskutuje možnost nákupu tzv. „kufříkové atomové bomby“ z někdej-
ších sovětských arzenálů či objednávky biologických agens prostřednictvím běžných 
katalogů).

Pokud se týká proliferace vědomostí, bylo by možné v jejím rámci rozlišit prolife-
raci vědeckých znalostí prostřednictvím dokumentů a odborných materiálů (ať již zís-
kaných z otevřených zdrojů anebo v kontextu ilegální špionáže) a proliferaci „mozků“, 
tj. expertů využitelných při vývoji a výrobě ZHN. Vědečtí experti mohou pocházet jak 
z řad příslušníků subjektu, který o tyto zbraně usiluje (příslušně vzdělaní a odborně 
zdatní příslušníci států s programy vývoje ZHN nebo členové teroristických skupin), tak 
být najati nebo jinak naverbováni (např. únosem či vydíráním) zvnějšku (nejdiskutova-
nějším problémem jsou v tomto směru nezaměstnaní experti ze zemí bývalého SSSR). 

Kromě „know-how“ je třeba při získání ZHN disponovat i potřebnými materiály, 
stroji, měřícími přístroji apod. Zboží, které je relevantní z hlediska proliferace, lze roz-
lišovat na takové, které je možné využít pouze k výrobě ZHN a nebo může být využito 
i k civilním účelům (a s nímž se tedy i běžně obchoduje). Jedná se o tzv. zboží dvojího 
užití (dual-use). 

V kontextu vývoje jednotlivých ZHN je třeba jako důležitou kategorii vymezit 
určitá zařízení, která mají pro rozvoj nebo produkci těchto zbraní centrální význam, 
a která musí být zpravidla i v současnosti většinou obstarána v průmyslových zemích. 
Takové „kritické technologie“ jsou např. pro oblast jaderných zbraní zařízení k obohaco-
vání uranu nebo reaktory vhodné k získání plutonia a k recyklaci. V oblasti chemických 
zbraní to jsou určité chemické látky, které jsou nutné jako „před-produkty“ chemických 
zbraní, nebo např. antikorozní chemická produkční zařízení. V raketové technologii se 
jedná o součásti raketových paliv jakož i o díly řídících a naváděcích přístrojů raket. 

Dodávky, relevantní z hlediska proliferace, však nelze denovat pouze prostřednic-
tvím kritických technologií, což částečně souvisí s tím (jak již bylo uvedeno), že řada 
produktů, postupů a vybavení má i možnosti civilního využití. Navíc může proliferační 
relevanci získat i takové exportní zboží, které nemá žádnou souvislost s kritickými tech-
nologiemi (proto je pro rmy z demokratických zemí důležité znát skutečné využití, 
které odběratel v zahraničí zamýšlí). Např. na dodávky náhradních dílů ke strojům slou-
žících k budování tunelů je zpravidla nahlíženo jako na bezproblémové. Proliferační 
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relevanci však získají tehdy, budou-li využity ke stavbě podzemních chemických nebo 
raketových zařízení (Bundesnachrichtendienst 2002) . 

3.  Podmínky pro rozvoj proliferace 
V případě proliferace je třeba zkoumat, i podmínky, které umožňují její současné 

„bujení“. Německý expert Joachim Krause uváděl v polovině devadesátých let tři 
důvody, kvůli nimiž šíření ZHN vyvolalo po skončení studené války větší obavy než 
v předchozích desetiletích:

a) Technologie k jejich výrobě pocházejí ze čtyřicátých a padesátých let (v někte-
rých případech i dvacátých) a jsou stále méně kontrolovatelné. V průběhu rozšiřování 
obecného technického pokroku a industrializace se zvýšil počet států, které mohou vyro-
bit ZHN a jejich nosiče. V polovině devadesátých let bylo více než 80 států techniky 
a industriálně v situaci, kdy mohlo vyrobit chemické zbraně, asi 100 mohlo vyvíjet 
biologické zbraně a přes 50 států bylo schopno produkovat jaderné zbraně a balistické 
nosiče (rakety).

b) Rozpad Sovětského svazu zřetelně zvýšil možnost proliferace jaderných zbraní 
a to z toho důvodu, že nebyla fyzicky garantována bezpečnost více než 30 000 jaderných 
zbraní. Mnohem závažnější byl odliv specializovaných technických vědomostí do pro-
blematických zemí, pašování radioaktivního materiálu nebo komponentů ZHN a jejich 
nosičů, jakož i výprodej sovětské vojenské technologie vzhledem k značným nančním 
problémům.

c) Konec koniktu Východ – Západ vedl i k tomu, že byly ukončeny nebo při-
nejmenším rozvolněny dřívější bezpečnostní vztahy mezi industriálními státy a státy tře-
tího světa. To mělo za následek, že přinejmenším v některých regionech Asie a severní 
Afriky byla otázka získání nebo nezískání jaderných zbraní postavena do nového světla. 
V čase upadajícího vojensko-politického angažmá velmocí to může rovněž znamenat, 
že vlády s regionálními mocenskými ambicemi věří, že budou moci prostřednictvím 
hrozby použití ZHN proti eventuelní externí intervenci zesílit nároky, vznášené s „nor-
málními“ (konvečními) ozbrojenými silami (Krause 1995). K těmto charakteristikám je 
možné připojit i příznivé okolnosti pro rozvoj užití ZHN teroristy, které následujícím 
způsobem shrnul Alex P. Schmid:

–  některé současné krizové oblasti (např. Kavkaz) dislokují nukleární zařízení nebo 
výzkumné ústavy, které mohou být zneužity pro krádež technologie nebo výrobu 
ZHN;

–  civilní nukleární průmysl produkuje obrovské množství plutonia, které, pokud není 
znovu zpracováno, není nepřístupné krádeži. Ve vztahu k chemickým zbraním je 
množství výchozích látek dostupné z civilních zdrojů;

–  informační revoluce (internet) kombinovaná s velkým počtem fyziků, chemických 
inženýrů a biologů zvyšuje pravděpodobnost přístupu lidí ke kritickým informacím 
o tom, jak vyrobit nejenom výbušniny, ale i jedy;

– organizovaný zločin, již přinejmenším v jednom případě, asistoval v obstarání 
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a přepravě nukleárního materiálu a materiálu k výrobě chemických zbraní se 
rovněž dostal do rukou teroristům;

–  ukrytí a přeprava těchto zbraní je kvůli jejich malým rozměrům relativně snadná. 
Jako kontejnery pro chemické a biologické látky mohou sloužit termosky, lahve 
vína nebo jiné obyčejné předměty. Doručení ZHN je velmi usnadněno veřejným 
přístupem do Global Positioning System, který může navést malá pilotovaná leta-
dla nebo neřízené prostředky se smrtelným nákladem do cílových oblastí. Nemůže 
však být vyloučen ani pozemní systém dodávek jako výraz globálního zásilkového 
systému;

–  urbanizace zvyšuje šanci masových ztrát v případě útoku;
– detekce přítomnosti některých chemických nebo biologických zbraní u kterých je 

mnoho druhů je často obtížná a v mnoha případech nejsou známy protilátky;
– velké pokroky v genetické biologii zvyšují šanci etnického zaměření útoku, při 

němž by byly biologickými zbraněmi zasaženy pouze jiné „rasy“ (Schmid 2001: 
120—121).

Na druhou stranu však existují i faktory, které proliferaci omezují. Již od konečné 
fáze studené války dochází k postupnému snižování stavů jaderných arzenálů dvou hlav-
ních rivalů tohoto koniktu – Spojených států amerických a nástupce Sovětského svazu 
– Ruska. Obě tyto země se připojily k mezinárodním smlouvám, které zakazují držení 
a vývoj chemických zbraní. Několik států v devadesátých letech své jaderné programy 
zastavilo (Argentina, Brazílie, Jihoafrická republika) nebo se jaderných zbraní, které zís-
kaly v souvislosti s rozpadem SSSR, zřeklo (Bělorusko, Kazachstán, Ukrajina) (Cirin-
cione, Wolfstahl, Rajkumar, 2002: 7). Spojeneckou invazí v roce 2003 bylo zamezeno 
dalšímu vývoji ZHN v Iráku (hlavním důvodem zásahu USA a jejich spojenců byl právě 
irácký vývoj ZHN, protože ale žádné nebyly nalezeny, původní opodstatnění to poněkud 
zdiskreditovalo). Brzy poté se vývoje ZHN zřekla Libye. 

Aktér, který usiluje o získání ZHN, si musí osvojit technologie zneužitelné pro 
výrobu ZHN, ujasnit, na které cíle chce udeřit, a vytvořit výrobní infrastrukturu (což 
závisí na třech hlavních podmínkách – vědeckotechnické kvalikaci, nančních pro-
středcích a náběhu výroby) (Eichler 2003: 8—9). Obecným předpokladem pro získání 
ZHN (i při jejich případném nákupu „v hotové formě“) je dostatek nančních pro-
středků.

4.  Základní charakteristika proliferace z hlediska koncepce 
aktérů
Proliferace je velmi komplexním fenoménem, do kterého různým způsobem zasa-

hují rozliční aktéři. Pojem aktér je v mezinárodních vztazích užíván pro jakoukoliv 
entitu, která hraje v mezinárodních vztazích identikovatelnou roli. Koncept aktérů je 
důležitý především proto, že je možné jej exibilně využít pro osoby, organizace i insti-
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tuce (Evans, Newnham 1998: 4—5) a není vázán pouze na státy (které však samozřejmě 
jsou důležitými aktéry mezinárodních vztahů). 

V kontextu procesu získávání ZHN (resp. zboží potřebného k jejich výrobě) se 
na základě vztahu ke zboží, které je relevantní z hlediska proliferace, zformovaly tři 
základní skupiny aktérů (proti nimž pak stojí i rozliční „proti-aktéři“, snažící se prolife-
raci zabránit). Lze vymezit: 

a)  aktéry, kteří usilují o získání ZHN;
b)  aktéry, kteří zprostředkovávají zboží, potřebné ke získání ZHN;
c)  aktéry, kteří jsou původci (dodavateli) zboží, které je potřebné pro získání ZHN.

V konkrétních případech proliferace však nemusí všechny tři typy aktérů vystupo-
vat a někdy se mohou i prolínat. Např. určité zboží lze získat přímo od nabízejícího 
k poptávajícímu bez zprostředkovatele. Jindy může být rma, nabízející materiály 
k výrobě ZHN, přímo provázána se zprostředkujícími maánskými strukturami. Není 
přitom vyloučeno, aby se určitý aktér ocitl ve „dvojí pozici“ – např. na jednu stranu 
může stát usilovat o to, aby zabránil získat ZHN teroristické či guerillové skupině 
(Rusko ve vztahu k čečenským bojovníkům), na straně druhé může např. z komerčních 
důvodů pomáhat jinému státu v rozvoji jaderných technologií (podle některých infor-
mací Rusko ve vztahu k Íránu). Rovněž některý stát může usilovat o získání dokona-
lejších ZHN (severokorejský jaderný program) a současně exportovat své technologie 
(vývoz severokorejských raket). Skupina organizovaného zločinu, která získá ZHN, je 
může nejen nabízet k prodeji dalším zájemcům, ale i využít k vydírání státu apod.

5. Aktéři usilující o získání ZHN
Kategorie aktérů, kteří usilují o získání ZHN, je v kontextu proliferace klíčová. Bez 

zájmu o šíření ZHN by problém proliferace v podstatě neexistoval. Mezi jednotlivými 
aktéry v této kategorii však existují značné rozdíly, které ovlivňují i celkovou nebezpeč-
nost jejich úsilí. Jak již bylo uvedeno, pojem proliferace začal být používán v souvis-
losti s rozšiřováním jaderných zbraní mimo pět jaderných mocností – tj. USA, SSSR, 
Francii, Velkou Británii a Čínu. Ve všech těchto zemích probíhal i výzkum dalších typů 
ZHN, avšak chemické a biologické zbraně jsou v současnosti příslušnými smlouvami 
zakázány (je však sporné, zdali je všechny státy, především Rusko a Čína, dodržují). 
Z hlediska vertikální proliferace v těchto zemích probíhá i další vývoj jaderných zbraní, 
i když méně intenzivněji než v dobách studené války (v USA se např. jedná o tzv. 
„mini-nukes“, tj. malé jaderné bomby ničící podzemní zařízení). Většina dalších států 
se vývoje či vlastnictví ZHN zřekla, čímž se až na výjimky „vytratila“ kategorie států, 
u nichž hrozí použití ZHN v regionálních krizích. 

Mimo výše zmíněných jaderných mocností totiž disponují jadernými zbraněmi 
pouze Indie, Pákistán a s vysokou pravděpodobností i Izrael (všechny tyto země navíc 
realizují ambiciózní programy vývoje balistických raket a zřejmě i dalších druhů ZHN). 
Tyto tři státy jsou někdy označovány jako jaderné mocnosti „de facto“. Přestože vět-
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šina proliferačních studií se přinejmenším Indií a Pákistánem zabývá (mj. s ohledem na 
napjatou situaci mezi oběma státy), je  v kontextu globální bezpečnosti největší pozor-
nost věnována pokusům o získání ZHN ze strany tzv. „darebáckých států“ (některé 
z nich již vlastní určité typy zbraní, např. biologické či chemické a usilují o získání 
jaderných zbraní a zdokonalení balistických raket) a substátních teroristických skupin. 

Tzv. „darebácké státy“ („rogue states“) si ZHN opatřují primárně k agresivním 
účelům (tj. k jejich použití či k hrozbě jejich použitím v případě nesplnění požadavků) 
vůči mírumilovným zemím (především sousedním, ale i vůči státům demokratického 
západního společenství, které mohou mít zájem na garantování bezpečnostní stability), 
případně podporují transnacionální terorismus a organizovaný zločin a z jejich strany 
není vyloučeno předání zbraní hromadného ničení teroristům (případně alespoň úmyslně 
nezabraňují jejich vývoji na vlastním území, např. v teroristických základnách). ZHN 
jsou důležitým deničním kritériem „darebáckých států“, protože do této kategorie jsou 
obvykle (především ze strany USA) řazeny státy, které chtějí získat do vlastnictví ZHN, 
podporují mezinárodní terorismus, systematicky utlačují a zneužívají vlastní obyvatel-
stvo a jejich politika je zaměřena nepřátelsky vůči USA (Bredow 2002: 47). 

Mezi nejvýznamnější „darebácké státy“ patří (přinejmenším z pohledu USA) 
Korejská lidově demokratická republika, Irán, Súdán a Sýrie, donedávna do této kate-
gorie byly řazeny i Libye a Irák. Teroristé mohou ZHN využít jak pro dosažení ideolo-
gických anebo náboženských cílů (v současnosti je největší hrozbou možné vlastnictví 
ZHN islámskými teroristy, zvláště pak sítí al-Kájda), tak i v rámci kriminálního tero-
rismu (vydírání) i patologického terorismu (zabití co největšího počtu lidí pouze pro 
vlastní uspokojení).

Jelikož šíření technologií a know-how potřebných k výrobě ZHN a jejich nosičů do 
krizových oblastí a „darebáckých států“ je z demokratických průmyslových zemí větši-
nou podrobeno přísným pravidlům, resp. je zakázáno, pokouší se země usilující o tyto 
zbraně anebo nosiče překážky obejít různými metodami, např.: 

– obstarávají si je s pomocí tajných služeb, jejichž spolupracovníci jednají jako 
objednavatelé či kupci;

– obstarávají si je s pomocí státních rem, částečně řízených tajnými službami, při-
čemž ngovaní obchodní rmy k oklamání prodávajícího přes řídící tajnou službu 
je klasickou zpravodajskou metodou;

– obstarávají si je prostřednictvím konspirativně pracujících „pořizovacích sítí“, tj. 
státem iniciovaných struktur (rem, institucí, organizací), které sledují cíle sta-
novené přijímacím státem, přitom však navenek vystupují jako soukromé rmy 
(„krycí rmy“);

– zastírají konečného uživatele prostřednictvím neškodně znějících jmen rem;
– využívají neutrální nebo matoucí označení projektů;
– využívají jako domnělé konečné uživatele univerzity;
– zakládají malé rmy ve vlastní zemi nebo v zahraničí pouze k uzavření jediného 
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obchodu a poté jsou opět zrušeny (jako místo pro takové obchody a sídlo takových 
rem jsou zpravidla určovány Singapur, Kypr, Malta nebo Dubai);

– zneužívají v exportu nezkušené dodavatele;
– využívají rmy v zemích výrobců, popř. dodavatelů, které skrývají ilegální obchody 

pod množstvím legálních obchodů;
– rozdělují požadované dodávky do mnoha položek, které nejsou samy o sobě pode-

zřelé, takže proliferační relevance celého obchodu je obtížně rozeznatelná (Bunde-
samt für Verfasssungsschutz 2002: 9).

Vyskytly se i případy, kdy „darebácké státy“ prostřednictvím svých krycích rem 
koupily rmy v západní Evropě, které vyráběly proliferačně důležité zboží. Důležitou 
roli při obstarávání ZHN a jejich nosičů hraje obecně činnost zpravodajských služeb, ať 
již při obstarávání informací z otevřených zdrojů, při získávání vědeckých expertů anebo 
osob ochotných z různých důvodů předat komponenty, materiály či dokumenty potřebné 
pro domácí vývoj. Snahou „darebáckých států“ i teroristických skupin je vytvořit si 
vlastní výzkumně-vývojovou bázi, aby nemusely být závislí na proliferačních obcho-
dech. 

6.  Aktéři zprostředkovávající zboží, důležité k získání ZHN 
Obchod se zbožím relevantním z hlediska proliferace může být za určitých okol-

ností realizován pouze mezi dodavatelem (který může tuto roli sehrát i bez vědomí 
konečného účelu zboží) a příjemcem. V případě krádeže důležitých materiálů, doku-
mentů, součástí či celých zbraní nemusí být přítomna ani vědomá účast výrobce či 
uschovatele. Časté je však propojení se strukturami, které obchod se zbožím relevantním 
z hlediska proliferace pouze zprostředkují, případně zajistí jeho transport. Jako přepravci 
však mohou do procesu proliferace (i bez účasti na zprostředkování) vstoupit různé pře-
pravní rmy, a to i ze „třetích zemí“ (tj. zemí bez jiné vazby na proliferační obchod) ať 
již s vědomím o konečném účelu či nikoli). Prostředníky obchodů mohou být vědomě 
i určité státy, které tak mohou získávat nanční prostředky anebo budovat spojenectví 
s aktéry, usilujícími o získání ZHN.

Významným prostředníkem pro obchod se zbožím, relevantním z hlediska prolife-
race, jsou struktury organizovaného zločinu, které je s vědomím o podstatě tohoto zboží 
nabízejí na ilegálním trhu. V tomto smyslu je ilegální obchod s nebezpečnými biolo-
gickými, chemickými a především radioaktivními materiály (případně jejich pašování) 
někdy uváděn jako specický druh organizovaného zločinu (Canadian Security Inteli-
gence Service 1995), jindy je řazen do širšího rámce obchodu se zbraněmi (Mueller 
2001). 

Je však třeba mít na paměti, že proliferace není totožná s takovými odvětvími orga-
nizovaného zločinu, jako je např. obchod s narkotiky, jehož hlavní hybnou silou je úsilí 
o zisk pro členy kriminálních organizací. Obchodník s narkotiky je považován takřka ve 
všech státech za kriminálníka, zatímco např. vědec napojený na zájemce o ZHN, který 
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ukradne v Evropě např. při studijním pobytu ve výzkumném ústavu určitou dokumentaci 
související s proliferací, může být ve své zemi považován za vlastence a hrdinu (Bun-
desnachrichtendienst 2002). Za procesy proliferace stojí mocenské úsilí států (a jejich 
orgánů, např. zpravodajských služeb) a teroristických skupin. Ty však mohou o zpro-
středkování vyjednávat s organizovaným zločinem, který je schopen obstarat požado-
vané zboží. Někteří odborníci na organizovaný zločin začali dokonce hovořit i o tzv. 
„atomové mai“ (Roth 1996: 165—174), a to v souvislosti se strukturami obchodu 
s jaderným materiálem a dalším proliferačně relevantním zbožím z postsovětského pro-
storu.

7.  Původci anebo dodavatelé zboží, které je relevantní z hle-
diska proliferace
Zatímco na straně „poptávky“ po ZHN lze zpravidla vymezit poměrně koherentní 

aktéry, aktéři na straně „nabídky“ jsou vymezitelní obtížněji. Může se jednat o státy 
(jako celek), pokud je šíření ZHN, jejich nosičů, materiálů a součástí k jejich výrobě 
v souladu s jejich ociální politikou. Tyto případy však nejsou příliš časté a jsou zpravi-
dla součástí širší (vel)mocenské politiky v kontextu globálního či regionálního soupeření 
(příkladem může být čínský nebo severokorejský vývoz raketových technologií). Není 
však vyloučeno ani to, že ociální politika maskuje své exportní proliferační aktivity 
(z obavy před mezinárodní společenstvím) „soukromoprávním“ charakterem vývozců, 
fakticky však realizujících státní zájem (v tomto směru je diskutována např. pomoc rus-
kých rem Íránu v jeho jaderném programu).

Avšak spíše než obstarání ZHN ociální cestou je v současnosti pravděpodobné 
oslovení pouze dílčích vnitrostátních aktérů, kteří na ociální politiku mohou být vázáni 
pouze částečně nebo vůbec (např. stát, který by příslušné materiály či technologie 
poskytnul cíleně teroristům by značně zvýšil riziko mezinárodních sankcí vůči němu). 
V demokratických zemích se jedná především o rmy, které vyrábějí nebo obchodují 
zboží, relevantní z hlediska proliferace a zařízení (včetně výzkumných ústavů a uni-
verzit), v nichž je vyvíjeno, využíváno, zkoumáno či uskladněno zboží, relevantní z hle-
diska proliferace. 

Oba typy aktérů se zbožím mohou (přinejmenším za určitých okolností) obchodo-
vat, oběma však může být zboží (včetně dokumentace) i zcizeno či zkopírováno v rámci 
špionážních aktivit, a to jak za pomoci někoho „zevnitř“, tak i bez ní. Firmy mohou být 
do proliferačních obchodů zapojeny s vědomím konečného účelu zboží i bez něj. Jako 
nejdůležitější průmyslová odvětví z hlediska proliferace lze (i s přihlídnutím k „dual-
use“ charakteru) vymezit chemický, biochemický, farmaceutický, zbrojní, strojírenský 
a telekomunikační průmysl (Bezpečnostní informační služba 2003). Zařízení, která 
vyvíjejí, zkoumají či skladují zboží relevantní z hlediska proliferace a jsou proto vysta-
vena nebezpečí jeho krádeže jsou především různá jaderná zařízení, chemická zařízení 
a různá lékařská, biologická či veterinární zařízení pracující s látkami, využitelnými 
k výrobě biologických zbraní.
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V některých zemích mohou původci proliferačního zboží být takové složky stát-
ního aparátu, které ve vztahu k dalším institucím či dokonce vedení státu jednají v rámci 
vnitřních mocenských bojů autonomně (tajné služby, části armády apod., pokud chtějí 
realizovat jinou politiku než vedení státu). Může se jednat o vědce a jiné jednotlivce 
s přístupem k proliferačně relevantnímu zboží, kteří ze zištných anebo idealistických 
důvodů poskytnou znalosti či materiály aktérům, usilujícím o získání ZHN či zpro-
středkovatelským aktérům (v poslední době vzbudil v tomto směru značnou pozornost 
případ pákistánského vědce Abdula Qadira Khana, který předal „jaderné znalosti“ Iránu 
a možná i al-Kájdě). 

8. Aktéři, kteří se podílejí na potlačování proliferace
Typologie aktérů, kteří se podílejí na potlačování proliferace, je odvislá od pole, 

v němž se antiproliferační boj uskutečňuje. Boj proti proliferaci se odehrává na mnoha 
úrovních. Důležité kroky na národní a mezinárodní úrovni z posledních desetiletí lze 
podle Götze Neunecka rozdělit do následujících kategorií:

– posilování mezinárodních norem a kontrolních systémů na globální úrovni,
–  zlepšení kontroly zbrojení a odzbrojení,
– zlepšení národní a regionální kontroly exportu,
–  zintenzivnění diplomatických snah,
– preventivní technická opatření na národní úrovni (Neuneck 1999: 35).

Na eliminaci proliferace se tak podílejí příslušní aktéři na národní úrovni v oblasti 
kontroly vývozu, policejní složky i diplomacie. V rámci eliminování proliferace, zvláště 
pak obchodu z proliferačním zbožím, hraje důležitou roli i mezinárodní výměna zpravo-
dajských informací a spolupráce zpravodajských služeb. Přinejmenším od započetí tzv. 
„války proti terorismu“ po 11. září 2001 získal boj proti proliferaci novou dimenzi, pro-
tože do rámce této války jsou ze strany USA zahrnovány i opatření proti „darebáckým 
státům“, vyvíjejícím ZHN, včetně preventivních válek proti nim (aktéry potlačování 
proliferace se tak stávají i jednotlivé armádní složky, podílející se na těchto operacích). 

Obecně je možné uvažovat o následujících vojenských akcích proti subjektům, 
které vyvíjejí ZHN anebo jejich nosiče:

a) válka s cílem změny režimu (jako v případě Iráku),
b) omezená vojenská akce proti výrobním zařízením (izraelský útok na irácký reak-

tor Osirak),
c) tajné operace a podpora opozice s cílem, zničit režim vyrábějící zbraně (Thränert 

2003).

Oproti těmto přímým násilným akcím (vůči realizaci americkému přístupu navíc 
existuje odpor řady států), představuje odlišnou základnu pro mezinárodní politiku proti 
proliferaci systém mezinárodních organizací, smluv a režimů. Problematikou proliferace 
se alespoň dílčím způsobem zabývá velké množství mezinárodních globálních i regio-
nálních organizací (Tůma 2002), přičemž některé z nich jsou zaměřeny speciálně na 
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kontrolu dodržování nešíření ZHN (typicky Organizace pro zákaz chemických zbraní). 
Na potlačování proliferace se podílí i řada nestátních organizací, často protestujících 
proti zbrojení obecně (NGO Committee on Peace), případně zaměřených na lidská práva 
(Amnesty International), oblast ochrany životního prostředí (Greenpeace) apod. Důle-
žitý je i akademický výzkum proliferace (např. v Center for Nonproliferation Studies 
v Monterey či Stockholm International Peace Research Institute), tvořící významnou 
součást vědeckého oboru bezpečnostní a strategická studia.

Závěr
Vědecký výzkum proliferace může přispět k celkovému potlačení tohoto feno-

ménu. Pro analýzu hrozeb a rizik, která vyplývají z jednotlivých případů proliferace, 
je ale samozřejmě třeba využít mnohem širší spektrum přístupů, než pouze koncepci 
aktérů, přestože je poměrně důležitá (Mareš 2003). Zhodnocení stupně vývoje ZHN 
v konkrétní zemi např. předpokládá i aplikaci technických a přírodních věd, pro nalezení 
příčin vývoje ZHN u jednotlivých aktérů vyžaduje i znalosti z oblasti areálových studií, 
historie, bezpečnostních studií z hlediska globální bezpečnosti apod. Při monitorování 
a rozboru proliferačních obchodů však koncepce aktérů např. přispívá k pochopení moti-
vace a zájmů jednotlivých účastníků. Standardizace jednotlivých kategorií aktérů může 
navíc usnadnit i komparaci jednotlivých případů proliferace a následně i celkový náhled 
na tento fenomén v globálním rámci. 
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