Francie:
Vždy nezávislá evropská velmoc

Jestliže bychom měli obrannou a bezpečnostní politiku Francie charakterizovat jediným slovem, byla by to zřejmě „nezávislost“. Ačkoli země galského kohouta patří mezi hlavní „tahouny“ evropské integrace, v některých ohledech si důsledně zachovává samostatnost a často velice tvrdě obhajuje své národní zájmy.

V současné době se často mluví o tom, že by Evropa měla méně spoléhat na dobrou vůli USA a převzít větší díl odpovědnosti za svou bezpečnost. Pokud má nějaká evropská země opravdu předpoklady pro samostatnou bezpečnostní politiku, pak je to bezpochyby Francie, která něco podobného do určité míry provádí dlouhodobě. Dokládá to mj. řada specificky francouzských typů zbraní, vojenské akce v někdejších koloniích (zvláště v Africe) nebo existence jaderných odstrašujících sil, které si Francie takřka žárlivě střeží.

Z historie koloniální velmoci
Francie sice vyšla z druhé světové války jako jedna z vítězných mocností, ale její situace měla velmi daleko k ideálu. Země byla nejen těžce poškozená válkou, ale navíc musela čelit odporu proti své koloniální vládě v Asii a Africe a dramatické ztrátě světového vlivu, neboť na pozice vedoucích světových velmocí se zcela jednoznačně dostaly USA a Sovětský svaz. Podobně na tom byla i Velká Británie, ovšem obě evropské mocnosti se ve snaze udržet si význam vydaly principiálně odlišnými cestami. Británie se rozhodla pro co nejtěsnější vztahy s USA, zatímco Francie vsadila na důslednou nezávislost. Klíčový význam v této politice měla jistě nejsilnější osobnost válečné a poválečné Francie, generál Charles de Gaulle, který v roce 1946 odstoupil, v ústraní však čekal na příležitost. Země galského kohouta mezitím přišla o své kolonie v Asii (neboli Indočínu, tedy dnešní Vietnam, Laos a Kambodžu) a čelila občanské válce v Alžírsku, které také usilovalo o nezávislost. Hluboká krize, do níž se francouzská republika dostala, pak vytvořila optimální situaci pro návrat de Gaulla, jenž se stal roku 1959 prezidentem a vládl po dalších deset let. Pod jeho vládou Francie vystoupila z vojenské složky paktu NATO a stala se čtvrtou jadernou mocností (ovšem vývoj jaderné zbraně začal již před jeho nástupem). Vzdala se sice Alžírska, ovšem vliv ve velké části svého někdejšího afrického koloniálního impéria si udržela. To dokládá mj. fakt, že francouzské ozbrojené síly jsou trvale přítomny v řadě států a nejednou intervenovaly do různých ozbrojených konfliktů, např. v Čadu nebo Džibuti. Kromě toho se Francie často zapojuje do mezinárodních vojenských operací. Zatím poslední případy, kdy její ozbrojené síly zasáhly, představuje operací v Libyi (2011) a Mali (2012) a v současné době probíhající údery proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii. Navzdory některým slabinám je možno říci, že si Francie stále udržuje významné schopnosti pro „projekci síly“ do zahraničí a nepostrádá ochotu je (zvláště v Africe) posílat do boje.

Kontrast proklamací a reality
Současné francouzské ozbrojené síly jsou tvořeny pozemními, vzdušnými a námořními silami a čtvrtou složku představuje četnictvo jako polovojenské bezpečnostní síly. Ve Francii dlouho přetrvával model povinné vojenské služby, byť po konfliktu v Alžírsku bylo rozhodnuto, že se do zahraničních misí budou vysílat pouze dobrovolníci. Povinná vojenská služba zanikla roku 2001, avšak mladí lidé se musí pořád registrovat pro případ krizové situace, v níž by se mohly odvody obnovit. V současné době mají pozemní, vzdušné a námořní síly celkem přes 220 000 osob v aktivní službě a necelých 30 000 záložníků, což ukazuje, že i Francie (stejně jako další evropské země) své ozbrojené síly početně značně zredukovala, ovšem na rozdíl od některých jiných států se snaží si udržet plnohodnotné a samostatně funkční síly pro ochranu území i pro operace v zahraničí. Právě onen důraz na nezávislost zůstává pro Francii příznačný, byť právě nedávné operace v Libyi a Mali dokázaly, že navzdory vzletným proklamacím Francii některé kapacity pro rozsáhlé zahraniční operace ve skutečnosti chybí. S tím souvisí též skutečnost, že se Francie roku 2009 vrátila do vojenských struktur NATO, což symbolicky završilo opětovné sblížení s USA a Velkou Británií po hluboké krizi, jež vypukla kvůli invazi do Iráku, proti níž Francie ostře protestovala. Země galského kohouta je nezřídka i terčem vtipů kvůli své údajné zbabělosti či neochotě válčit, ale pokud dojde na obranu a prosazování národních zájmů, např. v boji proti islamistům v Africe, pak Francouzi dovedou jednat přinejmenším stejně ostře jako Američané nebo Britové. Dá se předpokládat, že navzdory určitým proměnám bude tento étos „národní samostatnosti“ pro Francii nadále klíčový, což v technické oblasti dokládá např. fakt, že Francie (navzdory podpoře evropské integrace) v mnoha případech jasně preferuje výzbroj, kterou dodávají její domácí, resp. „národní“ společnosti.

Význam průzkumných sil
Nejpočetnější složkou francouzských ozbrojených sil je pochopitelně pozemní armáda, do níž patří i slavná Cizinecká legie, jež je vlastně také pozůstatkem koloniálních časů. Páteř armády pod velením Paříže představují manévrové síly v podobě tří obrněných brigád (z toho jedna je lehká), dvou mechanizovaných pěších brigád, jedné horské brigády, jedné vzdušné výsadkové brigády a konečně jedné obojživelné brigády. Základní zbraní francouzských vojáků je slavná „Trumpeta“, jak se běžně říká 5,56mm útočné pušce FA MAS, a standardní služební pistolí je typ PA MAS G1, licenční kopie italské zbraně Beretta 92FS. V aktivní službě dnes působí jen jediný typ tanku, a sice podařený Leclerc, první západní tank 4. generace, vyznačující se např. plně automatickým nabíjením 120mm kanonu či modulárním pancířem. Francouzská doktrína klade mimořádně silný důraz na průzkum, a proto ve francouzské armádě najdeme i spektrum výkonných kolových průzkumných vozidel, která svou výzbroji mohou připomínat tanky, což ukazují typy AMX-10RC a ERC-90F4 Sagaie s kanony ráže 105, resp. 90 mm. Pro přepravu a podporu pěchoty se užívají hlavně kolové transportéry řady VAB, jichž slouží přes 3000 kusů, tyto už zastaralé obrněnce však nyní nahrazují úplně nová kolová bojová vozidla pěchoty typu VBCI, kterých již slouží přes šest stovek. Dělostřeleckou podporu zajišťují převážně houfnice ráže 155 mm, a to tažené TR-F1, pásové samohybné AU-F1 a samohybné komplety CAESAR na podvozcích nákladních vozů. Výčet dělostřelectva pak uzavírají 227mm raketomety MLRS a 120mm tažené minomety RT-F1. K boji proti obrněncům slouží jak starší řízené střely HOT a MILAN, tak novější typy Eryx a Javelin, kdežto protivzdušnou obranu zabezpečují zejména mobilní komplety I-HAWK a přenosné či vezené rakety krátkého dosahu Mistral. Armáda má k dispozici také vojskové letectvo, jehož nejvýkonnější složkou jsou bitevní vrtulníky EC 665 Tiger HAP. Vedle nich operují i více než tři stovky dopravních, průzkumných a univerzálních helikoptér typů Gazelle, Puma, Cougar, Caracal a Colibri.

Čtyři velitelství pro letectvo
Struktura francouzského letectva je trochu nezvyklá a podléhá čtyřem velitelstvím. Jako první je nutno zmínit velení strategických vzdušných sil, jemuž podléhají nadzvukové stroje Mirage 2000N a Rafale B F3, určené jako nosiče střel s jadernou hlavicí ASMP. Čtyři desítky letounů jsou podporovány tankery KC-135, které by ovšem měly vystřídat novější stroje Airbus A330 MRTT. Druhé velitelství (Velení vzdušných operací a protivzdušné obrany) se stará o veškeré plánování a provádění operací v době míru i války, avšak z hlediska podřízenosti jednotek má největší působnost Velení vzdušných sil. To kontroluje čtyři vzdušné brigády, jež reprezentují většinu letectva. První brigáda provozuje stíhací a útočné letouny a kromě špičkových letounů Rafale a stále spolehlivých Mirage 2000 několika verzí pořád operuje též menší počet starších Mirage F1 (ač už jen pro průzkumné účely). Do této brigády spadají i letouny C-160G Gabriel pro elektronický boj a podzvukové cvičné letouny Alpha Jet pro bojový výcvik. Sečteme-li to, čím disponuje strategické velitelství a stíhací brigáda, zjistíme, že letectvo může cekem poslat do boje přes 250 nadzvukových bojových letadel. Druhá z brigád se stará o vzdušnou dopravu a spoléhá především na letouny C-160R Transall a C-130H Hercules, jichž celkově vlastní asi 120 kusů. Výhledově by je však měl nahradit nový Airbus A400M Atlas, schopný dopravovat až 37 tun a zatím objednaný v počtu padesáti kusů. Navíc slouží zhruba sedm desítek menších dopravních letounů (např. CN-235M), několik velkých Airbusů a asi osmdesát vrtulníků. Jsou mezi nimi nejen typy známé již ze vzdušných jednotek pozemní armády (a to Cougar, Puma a Caracal), ale i lehké AS 555 Fennec. Třetí brigáda se stará o kontrolu vzdušného prostoru a do její sestavy patří čtyři radarové hlídkové letouny E-3F Sentry, osm satelitů a pozemní systémy protivzdušné obrany státu Crotale NG a SAMP/T. Čtvrtá brigáda zahrnuje zvláštní ochranné a zásahové útvary, Poslední ze čtveřice velitelství se stará o základní výcvik a provozuje cca pět desítek vrtulových cvičných letounů tří různých typů.

Ponorky a hladinové lodě
Francouzské námořnictvo dnes disponuje deseti jadernými ponorkami. Čtyři z nich patří mezi raketonosná plavidla třídy Le Triomphant a každá z nich nese šestnáct balistických raket M45 či M51, z nichž každá může dopravit na cíl až šest jaderných hlavic. Zbývající šestice ponorek náleží do třídy Rubis a jde o neobyčejně kompaktní útočná plavidla, vlastně i nejmenší bojové ponorky s jaderným pohonem, jaké kdy byly postaveny. Největší hladinovou lodí francouzské flotily je letadlový nosič s nukleárním pohonem Charles de Gaulle, schopný nést na palubě až čtyřicet strojů. Zatím zůstává otázkou, zda (či kdy) jej doplní druhá letadlová loď, jež by měla nést název Richelieu a byla by opatřena spíše konvenčním pohonem. Námořnictvo vlastní i tři velká vrtulníková výsadková plavidla třídy Mistral a jednu starší výsadkovou loď Foudre. Pro hladinový boj slouží především dvanáct raketových torpédoborců, z nichž nejnovější jsou dvě protivzdušná plavidla třídy Forbin a dvě primárně protiponorková plavidla třídy Aquitaine (do výzbroje se má dostat celkem osm lodí této třídy), zbytek tvoří plavidla starších tříd Cassard a Georges Leygues. V provozu je rovněž jedenáct fregat, z nich pět moderních třídy La Fayette, které se vyznačují typickými tvary koncepce „stealth“, a šest starších fregat třídy Floreal. Stojí patrně za zmínku, že všechny zmíněné torpédoborce i fregaty mají legendární protilodní střely Exocet, které se (zvláště díky nasazení ve válce o Falklandy) zařadily mezi vůbec nejznámější a nejúspěšnější produkty francouzského zbrojního průmyslu. Z dalších francouzských lodí lze zmínit ještě dvě desítky hlídkových a pobřežních lodí a zhruba stejný počet minolovek. Vedle samotných lodí je nutno uvést ještě útvary námořního letectva. Jeho páteř tvoří bojové letouny Rafale a Super Étendard, jež působí z paluby nosiče Charles de Gaulle, a dále se jedná o různé protiponorkové, dopravní a cvičné letouny a vrtulníky.

Samostatné nukleární síly
Jak už bylo zmíněno, francouzské letectvo a námořnictvo obsahují také složky, jež tvoří prvky francouzských odstrašujících sil (tzv. Force de frappe). Země galského kohouta provedla svoji první jadernou zkoušku v roce 1960 na Sahaře a od začátku se soustředila na snahu vybudovat naprosto samostatnou odstrašující triádu (zatímco ta britská byla vždy značně závislá na USA, resp. americké technice). V současnosti ale jde už pouze o dyádu, kterou tvoří balistické střely na ponorkách a střely vzduch-země ASMP odpalované z letadel, protože balistické rakety, jež byly odpalovány z podzemních šachet, již před časem výzbroj opustily (podobně jako taktické rakety Pluton, jež byly ve výzbroji pozemních vojsk). V existenci dvou kvalitativně odlišných druhů atomových zbraní spočívá jedna z výhod, které se Francie těší oproti Velké Británii, jež disponuje již jen střelami na ponorkách. Francouzská nukleární odstrašující doktrína je jakoby „dvoustupňová“ a předpokládá, že pokud by skutečně došlo na „jadernou krizi“, Francie může nejprve provést útok střelami ASMP, a teprve pokud by to nestačilo, uskutečnila by plný úder balistickými raketami z ponorek. Jejich počet se drží konceptu tzv. minimálního odstrašení, tj. myšlenky, že i když několik desítek jaderných hlavic nemůže mocnějšího protivníka (jímž byl za studené války přirozeně Sovětský svaz) zcela zničit, může mu způsobit dostatečně rozsáhlé škody na to, aby ho tato hrozba odradila od agrese. Francouzi ale svým nukleárním silám stále přisuzují význam i v „novém světě“ a vnímají je jako nástroj pro odstrašování teroristů. O tom svědčí např. výrok bývalého prezidenta Chiraca, jenž uvedl, že Francie by mohla dokonce i na konvenční teroristický útok reagovat omezeným jaderným úderem, což samo o sobě dokazuje, jak tvrdě chce Francie chránit své zájmy a bezpečnost.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Kolektiv: The Military Balance 2014, New York 2014
MO Francie, DefenseNews.com, Wikipedia.org

Fotografie: MO Francie, archiv autora

Početní stavy francouzských ozbrojených sil
Celkem v aktivní službě
222 200
Celkem záložníků
29 650
Pozemní síly
V aktivní službě
119 050
Hlavní bojové tanky
254
Obrněná průzkumná vozidla
2000
Pěchotní obrněná vozidla
3688
Těžké dělostřelectvo
375
Mobilní protitankové systémy
325
Mobilní protivzdušné systémy
15
Bitevní vrtulníky
40
Ostatní vrtulníky
342
Vzdušné síly
V aktivní službě
47 550
Nadzvukové bojové letouny
253
Ostatní letouny
339
Vrtulníky
80
Protivzdušné systémy
22
Námořní síly
V aktivní službě
37 850
Jaderné ponorky
10
Velké hladinové bojové lodě
24
Hlídkové a pobřežní lodě
21
Výsadkové lodě a čluny
49
Pomocné a logistické lodě
145
Námořní letouny
114
Námořní vrtulníky
87

Četníci nejen ze Saint-Tropez
Když ve spojitosti s Francií zazní slovo „četník“, většině z nás se nepochybně vybaví kultovní filmové komedie, v nichž úlohu strážmistra Cruchota z městečka Saint-Tropez ztvárnil slavný Louis de Funès. Tyto filmy by však mohly o francouzských četnících vytvořit velmi zkreslený dojem, jelikož Národní četnictvo (Gendarmerie Nationale), jak se tento sbor oficiálně nazývá, představuje velice efektivní a respektovanou sílu. Stopy jeho předchůdců lze vysledovat až do středověku, svůj nynější název získalo v roce 1791 a velikou expanzi prodělalo za Napoleona. V současnosti jde o vnitřní bezpečnostní sbor, který je organizován polovojenským způsobem a od roku 2009 podléhá ministerstvu vnitra (dříve náležel do resortu obrany). Četníci se starají mj. o bezpečnost v obcích s populací nižší než 20 000 obyvatel (ve větších fungují „normální“ policisté), hlídkování na venkově, pobřeží či řekách, ostrahu některých civilních a vojenských objektů (např. letišť) nebo zvládání vážnějších incidentů, např. velkých nepokojů. Kromě toho plní v rámci ozbrojených sil roli vojenské policie. Dnes činí jejich početní stav kolem 103 000 mužů v aktivní službě a 40 000 záložníků, jejichž dělení odpovídá regionům a departementům francouzské vnitřní správy. Četnictvo disponuje také řadou zvláštních útvarů, na prvním místě protiteroristickou jednotkou GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale); dále jsou to mj. útvary dálniční, letecké a námořní. Polovojenskému charakteru četnictva odpovídá fakt, že provozuje rovněž přes 180 kolových obrněných vozidel, a sice transportérů VBRG-70 a průzkumných vozidel VBC-90 s kanony ráže 90 mm.
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