Finsko:
Obranná politika na rozcestí

Zhoršení vztahů mezi Ruskem a Západem se zákonitě odráží i v posunu postojů států, jež dříve zarytě trvaly na neutralitě, ale nyní seriózně uvažují o vstupu do NATO. Náleží k nim i Finsko, jehož ozbrojené síly by pro Alianci zajisté znamenaly významné posílení. Finská společnost se však zatím v této citlivé otázce dosud nerozhodla.

V kampani před nedávnými finskými parlamentními volbami mělo velký význam téma, jež se dřív řadilo mezi marginální, a to vstup do NATO. Nová pravicová vláda, která z voleb vzešla, pak do svého prohlášení zakomponovala nejen možnost „kdykoli“ zažádat o vstup do Aliance, ale dokonce i záměr zkalkulovat finanční a jiné náklady a zisky, které by z členství vyplývaly. To vše dokazuje, že se finská obranná politika nachází na zcela elementárním rozcestí. Jednou možností je pokračovat v dosavadní politice aktivní neutrality, což zároveň znamená udržovat těsné vztahy s Moskvou. Alternativu představuje vstup do NATO, jenž by poskytoval obranné záruky, ale samozřejmě by na Finsko kladl i náročné požadavky a pravděpodobně by způsobil zhoršení tradičních, byť kontroverzních vazeb na Rusko.

Stručné dějiny válek s Ruskem
Primárním determinantem finské zahraniční, bezpečnostní a obranné politicky je pochopitelně blízkost dvou mocností, a to Ruska a Švédska. Ve vzdálenější minulosti bývalo nynější území Finska součástí obou zmíněných států, naposledy pak carského Ruska. Definitivní nezávislost získali Finové po svržení carského režimu a následném nástupu bolševiků v Rusku a oficiálně ji proklamovali 4. prosince 1917. V první polovině roku 1918 následovala občanská válka, do které se na straně „Bílých“ (protikomunistických) sil zapojily německé jednotky, díky nimž se nakonec povedlo porazit „Rudé“ a zabránit připojení Finska k Sovětskému svazu. Finové měli původně v plánu ustanovit monarchii v čele s německým princem, což však porážka Německa v první světové válce znemožnila, a tak se země změnila v republiku. Postupně se ale ukázalo, jak silně stopy zanechal vnitřní konflikt ve finské společnosti a politice, v níž nikdy nepřestaly působit významné pro-sovětské síly. To se projevilo i o dvě dekády později v tzv. zimní válce proti SSSR, který se zjevně pokoušel skandinávskou zemi zcela porazit a obsadit. Spoléhal na ony komunistické síly, jež se sice zaktivizovaly, avšak velká většina Finska se po útoku, který začal 30. listopadu 1939, postavila na rozhodný odpor. „Osvoboditelský pochod“ na Helsinky, s nímž Rudá armáda nejspíše počítala, se nedostavil, Finsko bylo poraženo až v březnu 1940 a navzdory územním ztrátám uhájilo svou samostatnost. Roku 1941 se sice účastnilo útoku Osy na SSSR, ale v této „pokračovací válce“ (jak jí Finové říkají) dobylo zpět jen to území, o které přišlo v „zimní válce“. V září 1944 uzavřelo příměří se SSSR a posléze v bojích, jež probíhaly zejména v Laponsku, vytlačilo Němce ze svého území.

Stále diskutovaná „finlandizace“
Po válce se Finsko ocitlo ve velmi svízelné situaci a existovaly obavy, že se znovu stane cílem pokusu SSSR o obsazení, popř. že v něm vznikne pro-sovětský režim podobný těm, které byly ustaveny ve většině zemí střední a východní Evropy. Finové se tedy rozhodli pro krok, jenž je dosud vnímán coby vysoce kontroverzní, a to pro tzv. finlandizaci. Postup, který někdo chválí jako příklad racionální a realistické politiky, kdežto jiní jej označují za „zbabělé“ podřízení se silnějšímu agresorovi, fakticky znamenal, že si Finsko udrželo svobodu vnitřního politického i ekonomického fungování výměnou za to, že svou zahraniční politiku výrazně podřídilo SSSR. Nestalo se jeho satelitem, avšak smluvně se zavázalo k tzv. aktivní neutralitě a tomu, že nikdy nevstoupí do žádného paktu či aliance, namířeného vojensky či ekonomicky proti Sovětskému svazu. Moskvě takové řešení celkem vyhovovalo, protože silná ekonomika Finska zajišťovala placení válečných reparací a neutralita znamenala, že z tohoto směru se SSSR nemusel obávat jakéhokoli vojenského ohrožení (a zároveň mlčky přiznával, že nehodlá riskovat další vleklý a krvavý konflikt s Finy). Díky tomu mohlo Finsko těžit z dobrých ekonomických vazeb na oba bloky a také od obou nakupovat vojenskou techniku. Ačkoli většinou převažovala ta sovětská, ve finských barvách jsme mohli vidět také např. britské stíhačky Vampire a švédské stroje J35 Draken. (Jako zajímavost lze dodat, že na bázi dohody s Finskem skladovali Švédové stíhačky tohoto typu vyřazené ze svého letectva a v případě války by okamžitě zahájili jejich přesun do Finska.) Diskuse o správnosti finské politiky za studené války stále trvá, ale u jejích zastánců i odpůrců kupodivu funguje shoda na odsuzování pojmu „finlandizace“, který nyní většina Finů považuje za urážlivý. Politické podřízení SSSR, ať už ho pojmenujeme jakkoli, však rozhodně neznamenalo rezignaci na budování obranných kapacit.

Finská doktrína totální obrany
Finsko i v dobách nejužších styků s Moskvou dávalo najevo, že „finlandizace“ má svoje meze a že se Finové nevzdají suverenity státu bez války. To následně paradoxně přispělo k faktu, že po zhroucení sovětského bloku neuskutečnilo Finsko žádné revoluční změny obranné politiky, spíše ji posunulo a mírně reformovalo. Dosud je tak uplatňována koncepce tzv. totální obrany, což znamená, že všechny složky bezpečnostního systému i celá ekonomika a společnost berou ohled na nasazení v konfliktu na ochranu finského území. S tím pak těsně souvisí řada dalších faktů, mj. zachovávání povinné vojenské služby, která podle zařazení brance trvá 6, 9 nebo 12 měsíců, nebo strukturální členění finských ozbrojených sil. Ty jsou totiž děleny na 18 okruhů, z nichž každému odpovídá jeden z regionů Finska, takže každé velení okruhu má i svůj civilní protějšek, což pochopitelně značně usnadňuje spolupráci vojenských a civilních orgánů. Dříve finská obranná doktrína usilovala zejména o udržování země mimo válečný konflikt Západu a SSSR, kdežto dnes mluví o obraně proti jakékoliv hrozbě, jež by ohrožovala suverenitu země. Finsko se významně podílí na mezinárodních mírových misích (celkově do nich od roku 1956 vyslalo asi 43 000 mužů) a dnes má velké kontingenty mj. v Kosovu, Afghánistánu, Libanonu či Středoafrické republice, účastní se i budování bojových skupin Evropské unie, nikdy ovšem nepřestalo počítat ani s možností, že se jeho území stane terčem klasického vojenského útoku. To se odráží i ve výbavě pozemních sil, které jsou stále zaměřeny primárně na manévrový boj a teritoriální obranu. V ní se má angažovat i Pohraniční stráž, která by pak měla na eventuálně obsazeném území vést partyzánskou válku. Dnes vlastní okolo šedesátky lodí, letouny Do 228 a helikoptéry Bell 412, AW119KE a AS 332 Cougar.

Armáda pro manévrovou válku
Finské pozemní síly tvoří v mírovém stavu kolem 5000 profesionálů a 11 000 vojáků základní služby. Základní manévrové útvary čítají dvě obrněné bojové skupiny (velikostně zhruba jako posílené pluky), dvě brigády mechanizované pěchoty a devět brigád lehké pěchoty, z nichž tři představují obávané síly Jaegerů, tj. elitních vojáků pro akce v lesích a horách. Dále má finská armáda dělostřeleckou brigádu, jeden prapor zvláštních jednotek, jeden prapor vrtulníků, pluk protivzdušné obrany a sedm ženijních pluků. Všechny sovětské tanky již byly vyřazeny a nyní má Finsko asi 128 obrněnců Leopard 2A4 a 2A6, avšak běžící dodávky dalších z Nizozemí by měly pokračovat do roku 2019 do dosažení celkově 208 tanků. Ve službě ale zůstávají vozidla BMP-2, jež se budou modernizovat, aby mohla lépe spolupracovat s modernějšími pěchotními obrněnci CV9030 FIN; od každého typu slouží asi stovka kusů. Dále je k dispozici kolem 140 pásových transportérů MT-LB různých verzí a celkově 470 kolových transportérů, mezi nimiž je přes 60 špičkových XA-360 (neboli Patria AMV), kdežto většinu tvoří starší XA-180/185 a XA-202/203 značky Sisu. Dělostřelci používají dva typy samohybných kompletů, a to 122mm houfnice 2S1 Gvozdika (místní jméno PsH 74) v počtu 36 kusů a americké raketomety MLRS (RsRakH 06) v počtu 22 kusů. Vedle toho je užíváno kolem 320 tažených houfnic, mezi nimiž najdeme jak 155mm děla K 98 a K 83/97 finské výroby, tak i starší sovětské zbraně ráží 152 a 122 mm, a přes 260 minometů ráže 120 mm (včetně několika samohybných systémů AMOS). Pro ničení tanků slouží řízené rakety Spike či TOW-2 a protivzdušná obrana vlastní komplexy středního dosahu Buk-M1 (ITO 96) a NASAMS (ITO 12), rakety krátkého doletu Crotale NG (ITO 90M), komplety blízké obrany ASRAD-R (ITO 05), přenosné střely RBS-70 (ITO 05M) a Stinger (ITO 15) a kanony ráží 23, 30, 35 a 57 mm.

Letectvo omezované smlouvou
Jediné finské nadzvukové bojové letouny v současnosti představují stíhače F/A-18 Hornet, jež byly zakoupeny v počtu 64 kusů (57 v provedení C a sedm varianty D), ze kterých dodnes létá 62 kusů ve třech eskadrách. Ty však neúprosně stárnou, a proto Finové chtějí zahájit výběrové řízení na 64 nových stíhačů. Mezi kandidáty jsou letadla F-35, Super Hornet, Rafale, Typhoon a Gripen a vstup do výzbroje se plánuje kolem roku 2025. Námořní hlídkování zajišťuje jeden Fokker F27-400M a elektronický průzkum jeden upravený C-295M. Druhý zmíněný typ létá i v základní transportní úloze v počtu dvou kusů. S finskými znaky působí také tři stroje Learjet 35A a šest letadel Pilatus PC-12NG. Základní výcvik zabezpečují lehké vrtulové letouny typu Valmet L-70 Vinka (28 kusů), z nichž frekventanti přecházejí na proudová letadla BAE Hawk verzí Mk 51/51A (29 kusů) a Mk 66 (16 kusů); jako zajímavost lze dodat, že tyto letouny byly spatřeny i se zavěšenými ruskými raketami vzduch-vzduch R-60. Finsko provozuje i vojenské vrtulníky, ovšem ty náleží do struktury pozemních sil. Zahrnují především šestnáct moderních středních helikoptér NH90 TTH, vedle kterých stále slouží i pět lehkých Hughes 500. Armáda vlastní i jedenáct bezpilotních strojů ADS-95 Ranger. Patrně se nabízí otázka, proč má Finsko tak malé vzdušné síly; odpověď se ukrývá hlavně v mírové smlouvě, kterou Finsko roku 1947 uzavřelo se SSSR a která na letectvo uvalila značné limity. Finsko se v ní zavázalo, že nebude mít více než 60 bojových letounů, žádné letouny s pumovnicemi, žádné naváděné rakety (!) či žádné zbraně německé výroby. Později sice došlo k revidování smlouvy a roku 1990 ji Finsko vypovědělo, přesto však její faktický vliv zjevně přetrvává.

Loďstvo pro operace u pobřeží
Finsko v minulosti vlastnilo i větší lodě v kategorii torpédoborců a fregat, ale dnes jeho hlavní bojové hladinové síly tvoří osm lodí, které lze pokládat za velké čluny nebo malé korvety. Jde o čtveřici lodí z počátku nového století třídy Hamina a tentýž počet lodí třídy Rauma, jež byly pořízeny počátkem 90. let. Plavidla třídy Hamina jsou již konstruována s ohledem na obtížnou zjistitelnost a jejich arzenál zahrnuje čtyři protilodní střely RBS-15 Mk 3, osm protivzdušných raket Umkhonto-IR, dělo Bofors ráže 57 mm, dva kulomety a skluz pro hlubinné nálože. Lodě starší třídy Rauma byly nedávno zmodernizovány a vedle šestice řízených raket RBS-15 Mk 3 nesou 40mm kanon Bofors, dva kulomety a dva vrhače protiponorkových střel ASW-600. Pro dvě eskadry těchto osmi lodí se někdy používá i společné označení Laivue 2000. Finsko klade značný důraz také na minové válčení, a tudíž vlastní pět minonosek tříd Hämeenmaa a Pansio, z nichž první mají i 57mm děla Bofors a rakety Umkhonto-IR a po modernizaci dostaly široké spektrum senzorů, takže prakticky fungují i jako lodě pro pobřežní hlídkování či monitorování ruských lodí. Finové provozují také třináct minolovek včetně tří lodí špičkové třídy Katanpää, jejichž eskadra má dosáhnout plné bojové způsobilosti právě letos. Pod finskou vlajkou pluje i zhruba padesát výsadkových a třicet pomocných plavidel. Starší minonosky třídy Hämeenmaa a raketové čluny třídy Rauma by zhruba do roku 2030 měla vystřídat nová, výrazně větší třída hladinových bojových lodí, pracovně označovaná Laivue 2020 a zatím plánovaná v počtu čtyř kusů. Finsko také patří mezi nemnoho zemí, jež udržují pozemní síly pro pobřežní obranu. Ty vlastní mj. 102 kanonů ráže 130 mm (třicet statických K 53TK a 72 tažených K 54RT), ačkoli dnes už se více spoléhá na protilodní střely RBS-15K.

Mezi neutralitou a zapojováním
Je celkem zajímavé, že v sousedním Švédsku se o vstupu do NATO obecně diskutuje řadu let, avšak ve Finsku toto téma ještě před dvěma roky ve veřejné debatě figurovalo jenom naprosto okrajově. Teprve konflikt na Ukrajině, resp. asertivní chování Moskvy tento stav změnilo, a to i ve smyslu pomalu, ovšem jistě narůstající veřejné podpory tohoto kroku. Sbližování Finska a Aliance zatím dosáhlo vrcholu v září 2014, kdy Finsko a Švédsko podepsaly s NATO dohodu, podle níž v krizové situaci dostanou od Aliance pomoc (včetně přímé vojenské). Vedle situací typu války, živelné pohromy či jiné zásadní události bezpečnostního významu řeší dohoda též společná vojenská cvičení. Pokud budeme za hlavní smysl NATO pokládat společnou obranu, resp. princip Článku V, pak se dá říci, že se Švédsko a Finsko prakticky hodně přiblížily stavu jakéhosi „pasivního členství“. Význam má i členství obou států ve skupině NORDEFCO, kam patří rovněž tři alianční skandinávské země (Dánsko, Norsko a Island) a kde se řeší posilování obranné spolupráce. Přímý vstup do NATO ale zřejmě zatím není na pořadu dne, neboť dosud nemá většinovou podporu mezi finskou veřejností, z níž by jej teď podpořila jen asi třetina (to je o něco méně než ve Švédsku). Odpůrci vstupu namítají, že tento krok by mohl zapůsobit na Moskvu jako provokace, přimět ji k větší agresivitě vůči Finsku a pokazit to, co mnozí Finové považují za jednu z hlavních výhod svého národa, a sice schopnost vnímat Rusko realisticky a rozumět mu, což (podle mímění Finů) západní Evropa leckdy postrádá. Zároveň se však tvrdí, že pokud by do NATO vstoupilo Švédsko, pak by ho Finsko prakticky jistě následovalo. To je vlastně i poněkud paradoxním dokladem počáteční teze, že se finská obranná politika vždycky bude odvíjet od kroků jeho dvou mocnějších sousedů.
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Velké hlídkové lodě
8
Minonosky a minolovky
18
Výsadková plavidla
51
Podpůrná plavidla
33
Pobřežní obranné systémy
106
Polovojenské síly – Pohraniční stráž
V aktivní službě
2800
Záložníci
11 500
Letouny a vrtulníky
14
Hladinové lodě
61

Publikace: ATM 7/2015

