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Zdroj: SIPRI 2011

vlastníci 
jaderných zbraní

rusko 11 000
Usa 8 500
Francie 300
velká británie 225
Čína 240
Pákistán 90-110
Indie 80-100
izrael 80
severní Korea <10

Belgie 20
Itálie 90
Německo	 150
Nizozemí	 20
Turecko	 90

cizí jaderné 
zbraně na 
svém území

Členové jaderných 
vojenských alIancí

Albánie
Austrálie
Bulharsko
Česká	republika
Dánsko
Estonsko
Chorvatsko
Island
Japonsko
Jižní	Korea
Kanada
Litva

Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
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zemí podporuje 
úmluvu o zákazu 
jaderných zbraní

Zdroj:	ICAN,	srpen	2011
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 ■ Bosna a Herz.
 ■ Irsko
 ■ Lichtenštejnsko
 ■ Malta
 ■ Norsko
 ■ Rakousko
 ■ San Marino
 ■ Srbsko
 ■ Švédsko
 ■ Švýcarsko
 ■ Ukrajina

 ■ Andora
 ■ Bělorusko
 ■ Černá	hora
 ■ Finsko
 ■ Chorvatsko
 ■ Island
 ■ Kypr
 ■ Makedonie
 ■ Moldavsko
 ■ Německo
 ■ Rumunsko

77%
86%
81%
69%
67%
46%
83%
62%

USA
Francie
Británie
Rusko
Izrael

Pákistán
Čína
Indie

PodPora úmluvy o zákazu 
jaderných zbraní mezi 

obyvatelI 
jaderných zemí 
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■	antarktida
1961

■ jižní amerika a karibik
1969,	33	zemí

■ afrika
2009,	53	zemí

■ střední asie
2009,	5	zemí

■ mongolsko
2000,	1	země

■ jihovýchodní asie
1997,	10	zemí

■ jižní Pacifi k
1986,	13	zemí

■ mořské dno
1972

■ vesmír a nebeská tělesa
1967

115 států
(více než 50 % zemského povrchu) ■	Blízký	východ

■	Arktida
■	Severovýchodní	Asie
■	Střední	Evropa

Zdroj:	International	Law	and	Policy	Institute,	2012

navrhované zÓny bez 
jaderných zbraní

> tyto státy se zavázaly nevyrábět, 
netestovat, neskladovat ani 
jinak	neusilovat	o	jaderné	zbraně

>	na	jejich	území	nesmějí být 
umístěny	ani	jaderné	zbraně	
jiných	států

se nachází v zónách
bez jaderných zbraní

eXIstující zÓny bez 
jaderných zbraní
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3 km radioaktivni	ohnivá	
koule	o	teplotě	
vyšší	než	Slunce	
vypaří	veškerý	život

5 km většina	lidí	ihned	
zemře	důsledkem	
výbuchu,	radiace	
nebo	udušením

10 km polovina	lidí	zemře	
na	popáleniny	nebo	
nemoc	z	ozáření,	
lékařská	péče	není	
dostupná

80 km radioaktivní	spad	
způsobí	v	delším	
časovém	horizontu	
úmrtí	na	rakovinu	
a	nemoc	z	ozáření

 mezinárodní 
humanitární 
právo zakazuje	
použití	zbraní,

       > které	nedokáží	
rozlišit	mezi	civilním	
obyvatelstvem	
a	vojenskými	cíli

       > a	jejichž	účinek	
nelze	omezit	 
v	čase	a	prostoru

katastrofické 
humanitární
následky 
atomové bomby

FOTO:	HIROŠIMA	1945 v	důsledku	shození	bomb	na	
Hirošimu	a	Nagasaki	zemřelo	
více	než 200 000 lidí,	další	
tisíce	trpí	rakovinou nebo 
defekty při narození

tyto	nemoci	postihují	také	lidi,	
kteří	pracují	na	těžbě uranu, 
nebo	žijí	v	oblastech,	kde	se	
prováděly	jaderné testy

Zdroj:	ICAN.	Účinky	jsou	ilustrovány	na	příkladu	100	kT	atomové	bomby.
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105 
miliard usd
roční výdaje na 
jaderné zbraně 

$$$

£££

€€€

¥¥¥

■ Odstranit	extrémní	chudobu	a	hlad
■ Dosáhnout	základního	vzdělání	pro	všechny	
■ Prosazovat	rovnost	pohlaví	

a	posílit	roli	žen	ve	společnosti	

■ Snížit	dětskou	úmrtnost	

■ Zlepšit	zdraví	matek
■ Bojovat	s	HIV/AIDS,	malárií	a	dalšími	nemocemi	
■ Zajistit	udržitelný	stav	životního	prostředí		
■ Budovat	světové	partnerství	pro	rozvoj

1 000 miliard usd
plánovaná	modernizace	

jaderných	arzenálů	
během	příštích	10	let

0,01 miliard usd
roční	rozpočet	OSN	
na	činnost	týkající	se	
odzbrojení	a	nešíření	

jaderných	zbraní

USA	 61,3	mld.
Rusko	 14,8	mld.	
Čína	 7,6	mld.	
Francie	 6,0	mld.	
Británie	 5,5	mld.	
Indie	 4,9	mld.	
Izrael	 1,9	mld.	
Pákistán	 2,2	mld.	
Sev.	Korea	 0,7	mld.

Zdroje:	ICAN,	UNODA,	Světová	banka,	Global	Zero.	Rozvojové	cíle	tisíciletí:	www.ceskoprotichudobe.cz

50 % jaderného	rozpočtu	ročně	
= dosažení rozvojových 
cílů tisíciletí do	roku	2015

rozvojové cíle tIsícIletí


