Benelux ve zbrani:
Ozbrojené síly Belgie, Nizozemí a Lucemburska

Trojice malých států Beneluxu patří mezi zakládající členy evropských bezpečnostních a dalších organizací. Kvůli tristním zkušenostem z obou světových válek ukončily někdejší neutralitu a vsadily na obranu v mezinárodní spolupráci, avšak otázkou je, zda v nynější neklidné Evropě mohou na tuto cestu nadále spoléhat.

Když se řekne Brusel, většina lidí si zřejmě představí město, kde sídlí Evropská unie i NATO, a tak se často zapomíná, že jde zejména o hlavní město Belgie. Země s velmi komplikovaným politickým systémem dosud drží pohromadě spíše shodou okolností a není málo těch, kdo pro Belgii nepředvídají příliš dlouhou budoucnost. V lepší situaci se nachází druhý stát Beneluxu, tedy Nizozemí, někdejší světová koloniální velmoc, a třetím členem je maličké Lucembursko. Všechny tyto tři státy dlouho sloužily jako příklad pro tvrzení, že i malé země mohou sehrávat překvapivě velké úlohy, ovšem dnešní situace v Evropě zavdává příčiny k vážným diskusím o tom, kam by se obranná politika Beneluxu měla dále ubírat.

Od Burgundska ke konci neutrality
Území nynějšího Beneluxu po staletí spadalo pod nadvládu burgundských a pak habsburských panovníků. Povstání proti cizí nadvládě bývala většinou krvavě potlačována, v 16. století však rozmach protestantismu výrazně přispěl k posílení nizozemských snah o samostatnost a začala tzv. nizozemská revoluce. Po letech konfliktů se Španělskem si historické Nizozemí, jež tehdy zahrnovalo i území současné Belgie a Lucemburska, vybojovalo samostatnost, ačkoliv ta byla dalšími evropskými velmocemi formálně uznána až po třicetileté válce v roce 1648. V té době už ale samo Nizozemí patřilo mezi důležité mocnosti, především po stránce námořnictva, díky němuž se podílelo na epoše námořních objevů a stalo se koloniální velmocí. Největší rozmach nastal v 17. století, kdy Nizozemí kontrolovalo zhruba polovinu světového obchodu, ovšem to logicky vyvolávalo nepřátelství dalších států. Nizozemí tedy opakovaně válčilo s Anglií, která nakonec z těchto střetů vyšla vítězně, takže v 18. století Nizozemí svůj vliv ztrácelo. V období napoleonských válek pozbylo Nizozemí dokonce i nezávislost, která tedy byla obnovena až na Vídeňském kongresu v roce 1815. V této podobě ale vydrželo jen patnáct let, jelikož potom se vyhrotily dlouhodobé problémy v soužití různých národních a náboženských komunit a území původní země se rozdělilo. Od Nizozemí, které tedy získalo dnešní podobu, se oddělila Belgie jako nezávislé království a Lucembursko jako velkovévodství, přestože druhá ze zemí ještě po určitou dobu zůstala s Nizozemím v personální unii. Všechny tři státy byly neutrální, ale tento status byl v první světové válce respektován pouze v případě Nizozemí, kdežto zbylé dva byly obsazeny Německem. Ve druhé světové válce pak Třetí říše obsadila všechny tři, což vedlo ke konci politiky neutrality, takže trojice osvobozených států Beneluxu se ve studené válce řadila mezi největší zastánce evropské bezpečnostní kooperace.

Malé, ale úspěšné a významné státy
Belgie a Nizozemí přišly o svá koloniální území, zejména Belgické Kongo (později Zair, dnes Demokratická republika Kongo) a Nizozemskou Východní Indii (dnešní Indonésie), ale pořád patřily mezi ekonomicky úspěšné, třebaže malé státy. Za vzorový byl označován rovněž jejich politický systém, který nabízel příklad soužití různých národních a náboženských komunit. To byl koneckonců základní důvod, proč se Belgie a Nizozemí rozhodly pro obrannou spolupráci s dalšími evropskými státy, neboť o svou prosperitu nechtěly přijít a bylo jasné, že prostě není reálné, aby se v další hypotetické evropské válce ubránily samy. Brusel se stal centrem NATO a ES (pozdější EU) také jako symbol odhodlání evropských mocností bránit své malé sousedy proti agresi a společně se podílet na rozvoji Evropy. Státy Beneluxu pochopitelně nespoléhaly jenom na dobrou vůli spojenců, a proto hlavně Belgie a Nizozemí vybudovaly sice nepočetné, ale velice efektivní ozbrojené síly, zatímco malé Lucembursko patřilo mezi velké přispěvatele do rozpočtu Aliance. Kromě toho se Benelux významně podílí rovněž na vyzbrojování, neboť nizozemská firma Signaal (nyní již součást nadnárodní korporace Thales) náleží mezi důležité producenty radarů a belgická zbrojovka FN je dosud jedním z hlavních dodavatelů pěchotních zbraní na světě. Pozůstatek námořní historie Nizozemí představují velké loděnice, kde se stále staví moderní válečná plavidla. Stejně jako další evropské země se nyní též Belgie a Nizozemí snaží zvyšovat obranný rozpočet a napravovat některé následky dřívějších škrtů, neboť mnohé kapacity prošly takovou redukcí, že se o reálné obranyschopnosti Beneluxu leckdy pochybuje. Belgie a Nizozemí se pochopitelně významně podílejí na zahraničních operacích pod vlajkami OSN, NATO či EU, schopnosti pro teritoriální obranu však byly dramaticky oslabeny a ozývá se i sžíravá kritika, že pozemní síly Belgie a Nizozemí mají dnes prakticky úroveň jako trochu lépe vyzbrojené pořádkové četnictvo nebo vojenská policie.

Konec a obnovení tanků v Nizozemí
Manévrové síly armády Nizozemí dnes tvoří dvě mechanizované brigády (z toho jedna lehká), výsadková brigáda, průzkumný prapor, prapor dělostřelectva, čtyři roty speciálních sil a různé pomocné jednotky. Nizozemí dlouho provozovalo velmi početné tankové síly a mělo přes 440 vozidel Leopard 2, ale v důsledku rozpočtových škrtů se v roce 2011 rozhodlo obrněné útvary zrušit a tanky prodat nebo uskladnit. To se ale záhy ukázalo jako velká chyba, takže Nizozemí své tankové síly opět pomalu obnovuje, nyní v podobě skupiny 18 obrněnců Leopard 2A7, jež jsou jako nizozemský tankový oddíl začleněny do německého Bundeswehru. Výhledově by se ale mohlo s nizozemskými znaky provozovat až 48 tanků tohoto typu. Páteř mechanizovaných útvarů královské nizozemské armády tvoří 192 pásových bojových vozidel pěchoty CV9035N a více než stovka osmikolových transportérů Boxer, zatímco průzkumné útvary vlastní asi 196 čtyřkolových obrněnců Fennek; na vývoji obou dvou těchto vozidel se podílel též nizozemský průmysl. Armáda navíc provozuje 76 obrněných automobilů Bushmaster a šest vozidel Fuchs, jež slouží pro radiační a chemický průzkum. Dalších 40 exemplářů zmíněných vozidel Fennek se koupilo ve verzi MRAT pro dopravu protitankových raket a dalších 18 kusů odpovídá verzi Fennek ADV s protiletadlovými raketami Stinger. Nizozemí vlastní střely Stinger i v základní přenosné podobě, avšak základ protivzdušné obrany představuje 20 systémů MIM-104 Patriot (včetně nových protiraketových střel PAC-3) a šest systémů NASAMS II. Z dalších zbraní lze uvést protitankové řízené střely Spike-MR. Nizozemské dělostřelectvo zahrnuje především 18 samohybných houfnic PzH 2000 ráže 155 mm, kromě nichž se používá ještě stovka minometů L16A2 a Brandt MO-120-RT ráží 81 a 120 mm. Nizozemí vlastnilo též raketomety MLRS, ze kterých se ale před časem stala další oběť rozpočtových škrtů.

Výbava nizozemských leteckých sil
Nizozemské letectvo dnes primárně spoléhá na šest desítek stíhaček F-16 Fighting Falcon, jež odpovídají modernizovaným provedením F-16AM a F-16BM. Jejich náhradou by se měly stát nové stroje F-35A Lightning II, jejichž dva kusy již v Nizozemí prodělávají zkoušky. Celkově se počítá s pořízením 37 exemplářů, avšak svého času letectvo zvažovalo i zajímavou nabídku Švédska na 85 strojů Gripen-NG. Vedle stíhaček provozuje nizozemské letectvo i dva tankery KDC-10, čtyři transportní stroje Hercules variant C-130H a C-130H-30 a jeden Gulfstream IV k dopravě důležitých osobností. Výcvik pilotů se odehrává na turbovrtulových strojích Pilatus PC-7 Turbo Trainer, které uzavírají výčet letadel s pevnými křídly, avšak Nizozemí provozuje také početnou flotilu helikoptér. Ta obsahuje na prvním místě 28 bitevních vrtulníků AH-64D Longbow Apache. Američané prodali Nizozemcům také transportní vrtulníky CH-47 Chinook ve verzi CH-47D, kterých se nyní nalézá v provozu 11 kusů, avšak postupně je nahrazují nové CH-47F, jichž dnes operuje už šest. Kromě toho s nizozemskými znaky operuje osm středních dopravních helikoptér AS 532U2 Cougar II a celkově dvacet špičkových vrtulníků NH90, a to osm v „suchozemské“ transportní variantě TTH a 12 v námořní verzi NFH, která může sloužit též k protilodnímu a protiponorkovému boji. Poněkud paradoxní je, že nizozemské letectvo už neprovozuje žádný výrobek domácí firmy Fokker, jež svého času patřila mezi velice uznávané dodavatele a vyráběla i pokrokově řešené bojové letouny. Postupně ale přišla i o své pozice na trhu civilních strojů a v roce 1996 musela vyhlásit bankrot; už několik let však probíhá projekt „oživení“ slavné značky pod „obráceným“ názvem Rekkof.

Belgická armáda bez tanků a raket
Manévrové síly armády Belgie dnes zahrnují mechanizovanou brigádu, brigádu lehké pěchoty a průzkumný prapor. Podporuje je skupina speciálních sil, prapor dělostřelectva a dva prapory ženistů, vedle nichž funguje i řada menších pomocných jednotek. Také Belgie se vzdala svých tankových sil, které uzavřely svou existenci s obrněnci Leopard 1, ale na rozdíl od Nizozemců zatím Belgičané neplánují tuto kapacitu obnovit. Nepočítáme-li tedy některá speciální účelová vozidla na podvozku Leopardů a obrněných transportérů M113 a AIFV, v belgické armádě již úplně chybějí pásová vozidla, což se stalo terčem hodně silné kritiky. Hlavní typ obrněnce pro dopravu a podporu pěchoty tedy představuje osmikolový transportér Piranha IIIC, který slouží ve zhruba 120 kusech několika různých variant. Za jakousi chabou náhradu tanků lze pokládat 18 kusů verze Piranha IIIC DF-90 s věží s kanonem Cockerill ráže 90 mm; stojí za zmínku, že tento kanon představuje velmi úspěšný exportní artikl, neboť se objevuje doslova na desítkách typů vozidel zejména ve třetím světě, ale je asi trochu tristní, že na něj jako na svou nejsilnější zbraň pro přímou palbu musí spoléhat i sama Belgie. Vedle těchto osmikolových vozidel jezdí v belgické armádě i čtyři desítky šestikolových obrněnců Pandur, zhruba dva stovky obrněnců Dingo II a kolem 430 obrněných automobilů IVECO LMV. Redukcí prošlo též dělostřelectvo, jež obsahuje pouze 14 tažených houfnic LG1 ráže 105 mm a okolo 90 minometů ráží 81 a 120 mm. Úplně chybí protitankové řízené rakety a jediné prostředky protivzdušné obrany tvoří cca tři desítky raket velmi krátkého dosahu Mistral. Takřka trestuhodné oslabení pozemních sil by mohly řešit avizované plány pořizování nové techniky, avšak extrémně komplikované procesy v belgické politice vzbuzují veliké otazníky nad tím, kdy (popř. zda vůbec) se tak stane a jestli bude v té době nějaká belgická armáda vlastně ještě existovat.

Diskuse o náhradě belgických F-16
Také v případě vzdušných sil Belgie tvoří hlavní typ F-16 ve verzích F-16AM a F-16BM, a to v celkovém počtu 59 kusů. Omezené bojové schopnosti nabízí také 29 podzvukových letounů Alpha Jet, které slouží primárně jako pokračovací cvičné a provozují se spolu s Francouzi. Do flotily cvičných strojů náleží ještě 32 vrtulových letounů SIAI-Marchetti SF.260D a SF.260M pro počáteční výcvik pilotů. Dopravu zajišťuje hlavně 11 taktických letadel C-130H Hercules, vedle nichž se provozují dva lehké stroje ERJ-135LR a ERJ-145LR a celkově čtyři letadla pro přepravu významných osobností, a to jeden Airbus A321, jeden Falcon 20 a dva Falcon 900B. Soupis strojů s pevným křídlem završuje letka dvanácti bezpilotních letounů RQ-5 Hunter. Co se týče helikoptér, podobně jako v případě Nizozemí slouží pod hlavičkou letectva také stroje, které zajišťují námořní hlídkování, a sice čtyři špičkové NH90 NFH, tři staré Sea King Mk 48 (na jejichž místo by však mohly přijít další NH90) a tři lehké SA 316B Alouette III. Vrtulníky pro potřeby pozemních operací pak zahrnují NH90 TTH a 20 lehkých AW109 Hirundo, jež se používají jako průzkumné a omezeně i jako bojové (lze je vyzbrojit raketami TOW). Belgické letectvo ovšem plánuje i velkou obměnu techniky, jež má zahrnovat pořízení až sedmi nových přepravních letadel Airbus A400M a jednoho víceúčelového stroje Airbus A330 MRTT, který by zajistil možnost vzdušného tankování, ale jednoznačně největší spory budí otázka nástupce stíhaček F-16. Přestože se Belgie jeví jako jeden z řady zákazníků F-35, proti tomuto řešení se etablovala silná opozice, jež požaduje spíše nákup evropského letounu. Téma se tak bude řešit výběrovým řízením, které oficiálně začalo letos v březnu a jehož se kromě F-35A Lightning II mají účastnit stíhače Typhoon, Rafale a JAS-39E/F Gripen.

Válečná plavidla Nizozemí a Belgie
Připomínkou koloniální minulosti Nizozemí zůstává velmi silné námořnictvo, kdežto belgická flotila je slabá a v praxi funguje spíše jako doplněk té nizozemské, neboť obě loďstva obvykle operují společně. Páteř nizozemských hladinových sil tvoří čtyři velké fregaty (někdy řazené i mezi torpédoborce) třídy De Zeven Provinciën. Nesou rakety RGM-84F Harpoon a SM-2 MR a kanony ráže 127 mm. Nizozemí vlastní rovněž dvě starší fregaty třídy Karel Doorman, které nesou řízené rakety RGM-84A/C Harpoon a RIM-7P Sea Sparrow a 76mm kanony. Další dvě fregaty shodné třídy provozuje Belgie. Pod nizozemskou vlajkou se plaví i čtyři hlídkové lodě třídy Holland (každá s kanonem ráže 76 mm), zatímco belgické námořnictvo má dva hlídkové čluny třídy Castor a obě flotily dohromady vlastní dvanáct minolovek třídy Tripartite. Sestavu belgického námořnictva pak doplňují již jen tři pomocné lodě, Nizozemí se však může chlubit i poměrně rozsáhlými výsadkovými kapacitami, protože má dvě velké dokové lodě Rotterdam a Johann de Witt. Každá z nich může transportovat asi 170 obrněných vozidel a stovky vojáků a z paluby každého plavidla může startovat až šest vrtulníků. Nizozemí má rovněž 17 menších výsadkových lodí a osm pomocných plavidel. Do nizozemského námořnictva tudíž spadá také silná námořní pěchota, která má sílu cca 2650 vojáků ve dvou praporech. Páteř jejich výzbroje tvoří okolo 160 dvoudílných obrněnců Bv 206D a BvS 10 Viking. Pokud lze však něco popsat jako „klenot“ nizozemského námořnictva, pak je to určitě čtveřice ponorek třídy Walrus, které byly postaveny v domácích loděnicích RDM. Ponorky prodělávají modernizaci, avšak po roce 2025 se počítá s nahrazením novým typem. Nizozemské loďstvo plánuje také náhradu za staré fregaty třídy Karel Doorman a minolovky třídy Tripartite.

Chmurné vize překreslování hranic
Nad bezpečností Beneluxu se ale začínají stahovat temná mračna. V Nizozemí i Belgii narůstá problém v podobě imigrace zejména z muslimských zemí, protože se začíná vytvářet paralelní společnost imigrantů a jejich potomků, což logicky působí znepokojení, které se potom odráží v politické nestabilitě. Pokud však v Nizozemí prakticky jistě nehrozí žádný vážnější konflikt, Belgie představuje úplně odlišný a daleko nebezpečnější případ, jelikož polarizace společnosti kvůli názoru na imigraci přispívá k faktickému rozdělení celé země. Politický systém, jenž byl řadu let uváděn coby příklad konsensuální a otevřené demokracie, se totiž postupně změnil ve velmi složitou „past“. Belgie se třemi regiony (Flandry, Valonsko, Brusel) a třemi jazykovými komunitami (francouzsky mluvící Valoni, holandsky mluvící Vlámové a menšina Němců) má extrémně komplikovaný politický systém, v němž se ukazuje jako téměř nemožné složit vládu a něco relevantního schválit. Ukazuje se, že komunity nežily „spolu“, nýbrž spíš „vedle sebe“, takže dnes v hranicích Belgie fakticky existují dva státy, které mají s určitou nadsázkou jenom společného krále. Dokonce i většina jednotek belgické armády je „homogenní“, resp. vlámská či valonská, což soudržnosti samozřejmě příliš neprospívá. Separatismus je na vzestupu a není nijak vzácná předpověď, že se Belgie v dohledné době definitivně rozdělí; v této souvislosti je někdy slyšet také volání po „Velkém Nizozemí“, tzn. spojení současného Nizozemí a Flander. Občas se říká, že kdyby Brusel nebyl „hlavním městem Evropy“, Belgie by se patrně rozpadla už dávno. A krize, kterou teď prožívá EU, nenabízí z pohledu uchování Belgie mnoho důvodů k optimismu. Belgie, která kdysi stála u počátku evropské integrace, by se nakonec mohla stát i zrcadlovým odrazem neúspěchu tohoto procesu. Nyní už zbývá jen doufat, že by se případné „překreslování hranic“ v Beneluxu odehrálo bez násilí.
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Ozbrojené síly Belgie a Nizozemí

Belgie
Nizozemí
Celkem v aktivní službě
29 600
35 410
Celkem záložníků
6750
4500
Pozemní síly
V aktivní službě
10 750
18 860
Hlavní bojové tanky
(–)
18
Další bojová vozidla
363
491
Dělostřelecké systémy
105
119
Protivzdušné systémy
30
44
Vzdušné síly
V aktivní službě
5650
8050
Bojové letouny
59
63
Ostatní letouny
80
20
Bitevní vrtulníky
(–)
28
Ostatní vrtulníky
34
37
Námořní síly
V aktivní službě
1550
8500
Dieselelektrické ponorky
(–)
4
Velké hladinové bojové lodě
2
6
Hlídkové a pobřežní lodě
8
10
Výsadkové a pomocné lodě
3
27

Ozbrojené síly Lucemburska
Nepochybně nejznámější vojenskou jednotku sídlící v Lucembursku reprezentuje letka letadel E-3A Sentry pro radiolokační hlídkování, včasnou výstrahu a vzdušné řízení. Šestnáct letounů však samozřejmě nepatří velkovévodství (byť jsou technicky registrovány jako jeho majetek), jelikož jde o společný útvar NATO. Lucembursko se podílí i na dalších programech Aliance a objednalo si transportní letoun Airbus A400M, avšak v současnosti tvoří jeho vlastní vojenské síly jenom pozemní složka o síle 900 mužů. Organizačně jde o dvě průzkumné roty, z nichž je jedna začleněna do belgické divize mezinárodních sil Eurocorps, kdežto druhá tvoří příspěvek pro jednotky formované Aliancí. Celkem provozují 48 obrněných automobilů KMW Dingo II, zatímco palebnou podporu zajišťuje šest 81mm minometů a k ničení tanků slouží střely TOW. Navzdory svým malým vojenským kapacitám však Lucembursko představuje dosti důležitého člena NATO, na jehož chodu se významně finančně podílí. Poskytuje i vojáky do expedičních operací (mj. do Afghánistánu, Mali či Kosova a také do hlídkování proti pašerákům uprchlíků ve Středomoří), byť jeho vlastní obrana je samozřejmě zcela závislá na spojencích, především na Nizozemí a Belgii, jež chrání lucemburský vzdušný prostor. Jako málo známou historickou kuriozitu lze dodat, že Lucembursko svého času poskytlo dokonce i vojáky pro jednotky OSN v korejské válce, kde dva muži z velkovévodství padli.

Publikace: Extra Válka – Zbraně 6/2017

